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Asfalt yollara 
Vilayetin geliri kafi 

gelebilir mi ? 
-Btıf taralı birinci sahilede
den yapılacak ise maalesef teşebbü
sün muvaffak olabilmesinde şüphe
miz vardır. Çünki vilayet geliri bu 
i§i başamıağa kafi değildir. Seyyah 
yolları için yılda be~yüzbin lira ayır
mak, mevcut şoselerin mütemadi 
tamiratını, bozulanlarını yapmak vi
layetin mali kudretinin üstünde bir 
iş sayılabilir. 

Hele bu iş her yıl yanm milyonluk 
inşaata taksim edilerek onbeş senede 
ikmal edilecek ve mali imkanlara ta
lik olunacak ise bu teşebbüsün tam 
ve kamil bir tekilde başarılması 
ümitleri hayli tezelzüle uğnyacaktır. 

Netekirn on sene evvel de lzmir 
umumi vilayet medisi bütün yolla
nn üç senede inşasl bedellerinin on 
senede ödenmesini karar albna almış 
bu kararın tatbikine imkanlar bulu
namamıştır. Yine ayni şekilde neti
cesiz bir kararla karşılaşmaktan kor
kuyoruz. Yalnız son layihaya karşı 
itimadımızı artıran ümitlerimize 
kuvvet veren, Ba vekilimizin bu is 
üzerine ehemmiyetle elini koymuŞ 
olmasıdır. 

Yedi buçuk milyon liralık yollar 
devlet kefaletiyle bir müteahhide ve
ı i1ir bir iki senede insası temin ve be
delleri onbeş senede ödenirse bu tak
dirde neticenin derhal elde edilece
ğinden şüphe edilemez. lzmir büyük 
bir eser kazanmış, turizm için ilk ve 
büyük bir hamle atılmış olur. 

Borcun ödenmesi keyfiyetine ge
lince: Bunda da nazara alınması la
zım noktalar vardır. Ya umumi mu
vazene bu borç için turizmin umumi 
faydalarını göz önünde tutaralc. iz
mir vilayetine yardım ebncai veya
hut bu yollar için tdue girip çıkacak 
otomobil ve kamyonlardan bir ücret 
ahnması icap edecektir. Bu da mü
zakere edilecek layiha ile birlikte gö
rüşülmeğe değer ehemmiyetli bir 
mevzudur. 

Atina cıvannda yapılan yollar 
için de bu tıistern tatbik olunmuştur. 
Yani Atinaya giren otomobil1er ay
rıca asfalt yollar karşılığı olarak bir 
ücret ödemektedirler. Eğer vilayet 
hususi bütçesi asfalt yolıar karşılığı 
bir gelir ile takviye edilemezse mev
cut gelirlerin bu borcu kar§1layabil
mesi çok zordur. Hatta borç yüzün
den bütün oselcrin bakımsız kalma
sı tehlikesi de vardır. 

Layihanın müzakeresinde istikba
le ait imkan ve endi§Clcrin çok he
saplı bir §Ckilde mütalaasını zaruri 
bulmaktayız. 
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Uyuşturucu 
maddeler 
Umum müdürü 
tetkikat yapıyor 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı umum müdürü bay Hamza 
Osman Erkan ile muavini bay 
Şakir bir müddettenberi Afyon 
mahsulü etrafıoda tetkikat yap
mak üzere Afyon mıntakalarını 
dolaşma~tadarJar. Umum mü
dür ve muavini evvelki gün 
Afyonkarahisarından Aydın yo
liyle gelmişlerdir. 

Şehrimi1.de Afyon işlerine 
ilaveten ipJik buhranının tevlit 
eylediği vaıiyetle de meşgul 
olı>caklardır. 

•••••••• 
B ·r ihtilas davası 

2100 lirayı ihtilas etmekle 
maznun Karaburun mahkeme
si baş kllibi B. Kadri Yavaş 
oğlunun muhakemesine dün 
1'ğırcezada devam olunmuştur. 

Bay Kadrinin ihtilas ~ttiği 
para 18 ~iıiye ait oJup yalnız 
altı yüz lirası bir kişiye aittir. 
Mütebakiıi de hariçten gelen 
paralar olup eahabına verilmiş 
gibi muamele yapılmıştır. 

Suçlu bu paraların hiçbir 
maksata müstenit olmıyarak 
~şının etli üç olması doJayısile 
daima çekmeceyi açık unuttu
ğu ve bu gibi birçok defalar 
para kaybettiğini söylemiştir. 

Müddeiumumi suç sabit ol
duğunu söylemiş ve 202 , 203 
ve 80 nci maddelere göre ce
zalandırılmasını istemiştir. 

Muhakeme müdafaa için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Temsil verildiği geceler - -
Halkevi başkanlığı bazı 

tedbirler alacak 
Halkevinden a!dıgımız mek- ı Davetiyeler bir şahsa ikiden 

tuplur: f 1 ·ı . k . az a ver1 mıyece tır. 
Halkevi temsil şubesinin ver- M kt t ı b ı · · · 

d.•. t ·ıı d d • e ep a e e erı ıçın ayrıca 
ıgı emsı er e saygı eger b' 

halkımızın rağbet ve tehacümü ır gece yapılacak ve talebe-
bazan her türlü tedbirler alın- ler ancak öğretmenlerinin ne· 
masına rağmen istenilen inti- zaretleri altında ve toplu ola-
zamı ve gelenlerin istirahatle- rak kabul edileceklerdir. 
rini bozacak kadar fazladır. Diğer geceler mektep talelie-

Gösterilen ra$?bet ve teha- leri kabul edilmiyeceg· i gibi 
ı-k • . k 
u e evımız ço müteşekkir on iki yaşından aşağı çocuklar 

bulunmakla beraber gerek sa- d h. b. tl '- b l d· ı .. a ıç ır sure e Ka u e ı -
Jonumuzun musaadesizliği ge- miyeceklerdir. 
rekse halk•rr.ızın umumi istira- H lk .. t d.... v b 
batJerinin bozulmaması ve mat- . da ımızın gos. er. ıgı rag e-
lüp olan intizamın muhaf tın evamını ve ıntızamın mu-
edilebilmesi için duhuliye :~: hafazası iç n alınan tedbirlere 
yeniden bazı tertibat alın~a- halkımızın da iştirak ve riayet 
sına ihtiyaç hissetmiştir. etmelerini rica ederiz. 

1 8. Muzaffer izahat veriyor 

Bütün aşı ve serumlar 
memlekette hazırlanıyor 
Şarbon aşısı tatbikatında mu

vaffakıyet elde edilnıiştir 
Ziraat vekaleti hıfzıssıhha sek· 

siyonu şefi Bay Muzaffer ar
kadaşı ile birlikte yeni keşfe
dil n bir çiçek aşısını tatbik 
etmek üzere vilayetimize gel
mişler ve şimdiye kadar Me
nemendeki hayvanlara aşı tat
biki ile meşgul olmuşlardır. 

Dün bir muharririmin gören 
Bay Muzaffer şu izahatı ver
miştir : 

- Cümhur uk hükfimetinin 
iktisadi sahada kclkıomayı be
deflendiren çok önemli tedbir
leri arasında memleketin mü
him servet kaynağı olan inki
şafı, hernevi hayvanların ço
ğaltılması ve ıalgmlardan 

korunması hakkında da pek 
mühim tedbirler alınmışhr. 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erk
menin bu yönden verdiği 

direktifler arasında bitahsis 
bakteryoloji enstitülerimizin 
faaliyetlerini inkişaf ettirmek 
olmuştur. Cümburluk devrinden 
evvel kaç memleketlerden ge
tirilmekte olan aşı ve serum
ların her nev'i memleket içinde 
ve kendi elemanlarımızla ha-
21rlanmaktadır. Bunlarıo nevi· 
leri otuzu geçkindir. Mıktar
lan memleket ihtiyacma teka
bül edecek kadar çoktur. Te
sirleri daima mürakabe ve 

kontrol altında olup hastalık
lara karşı hayvanları mükem
melen korumaktadır. 

Müteaddit ecnebi profesör· 
leri memleketimizi ve servisi
mizi tetkikte bu biyolojik müs
tahzaratın, istihsal tarzlarını te
sirleri titrajlarını takdir etmiş
lerdir. ilimde terakki vukubul
dukça, yeni nazariyeler ortaya 
çıktıkça hastalık amillerinin 
hayatiyetleri mütalaa edildikçe 
bu hayatiyete dayanan aşıcı
lıkta dahi tekamül vukua gel
mekte ve yeni yeni aşılar ha-
2ırlanmaktadır. Bunların hazır
lanma şeklinin kolaylığı kısa 

zamanda bol miktarda liazır
Jaoması, o civara mal olması, 
tatbik teklinin kolaylığı, ver
diği maafiyetin uzunluğu dik
kat nazarına alınmalıdır. 

Mevcut şarbon aşısı bu va
sıfları haiz olup bugün Mene
men mıntakasında dokuz köy
de yedi bini mütecaviz koyun 
ve keçi ile bini mütecaviz sığır 
ve beşyüze yakın beygire tat· 
bik edilmiştir. 

Bu aşının reaksiyonları bek· 
lenilen şekilde güzeldir. Bey
girlerin bilhassa şarbon aşıları
na karşı olan fazla hassasiyete 
rağmen beygirlerde bile bir 
arıza görülmemiştir. 

Eşrefpaşa cinayeti Ağırcezada 

Suçlu, heyet huzurunda 
bazı hareketler yaptı 
Eşrefpaşada kahveci Kadri 

ve Remziyi öldürmekle maznun 
ince Mehmetle arkadaşlarının 
muhakemelerine dün şehrimiz 
Ağarceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Bu celsede dinlenen şahit 
bay Rıfkı, bay Yaver, Bekir 
oğlu bay Ahmet ve bay Meh
met karısı bayan Hediye mu· 
vacehe edildiler. Garson Tah
sin dedi ki: 

- Maznun kasap Ahmet 
kahveye girer girmez maktul 
Kadriye: "Sen benim köpeğimi 
öldürdün, öyle kabadayılık ol
maz, şimdi gör kabadayılığı,, 
dedi. 

Diğer şahitler, bunu işitme
diklerini söylediler. Bütün şa-

1 
bitler evveli ince Mehmedin, 
sonra Hüseyinin tabancalannı 
attıklarını söyl~diler. Büyük 
tabancanın Mebmede kü
çük tabancanın da Hüseyine ait 
olduğunu da ilave ettiler, 
Şahit sıfatile polis lsmail de 
dinlenmiştir. 

Diğer bazı polis memurları· 
nın da şahit sıfatile çağırılarak 
dinlenmeleri için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Bu celsede de ince Mehmet 
baza deli taklitleri yapmış ve 
aşm sözler söylemiştir. ince 
Mehmet, hakkında tutulan bir 
zabıt varakası ile meşhut suç-
lar kanununa göre muhakeme 
edilmek üzere ayrıca Asliye 
ceza mahkemesine verilmiştir. M• 

Vaii Ödemişte . 
Vali B. Fazlı Güleç, refaka

tinde Üıüm Kurumu ttirektö. ü 
B. lsmail Hakkı V ~ral oldl•ğu 

halde dün 1labah Ödemişe git
miştir. Orada incir Satış Ko
operatifi heyeti umumiyesinde 
bulunacaklardır. 

• • ••••••• 
Hollanda sefiri 
Hollanda sefiri Baron Harik

siman Ankaradan otomobille 
şehrimize gelmiştir. Sefir An
kara Palasa misafir o 'muştur. 
Bergama ve Efezdeki asarıati
kayı ziyaret edecektir. 

[SORSA) 
üz Um 

Çu. Alıcı Fiat 

132 M. J. Taranto 10 50 12 75 
60 Alyoti 13 50 16 
17 Ş. Remzi 13 13 
16 j. Kohen 12 75 15 50 
12 H. Aly1>ti 10 50 10 50 
4 K. O. M. Ali 18 50 18 50 

241 Yekun 

432778~ Eski " 
433019)2 U, N 

Zahire 
Çu. C insi 
100 Ton 

Fiat 

584 Ç. Buğday 6 25 7 
14 " Bakla 4 4 
12 B. Pamuk 4~ 44 

Fuar hazırlıkları devam ediyor 

ltalyan adaları da Fuara 
iştiraki komiteye bildirdi 

Suriye demiryolu 
fesinde tenzilat 

şirketi tari
yapacaktır 

Yedinci lzmir Enternasyonal 
Fuarı hazırlıklarına devam edil
mektedir. Hergün Fuar komi· 
tesine müracaatler yapılmakta
dar. 

Dün de ltatyan adalarının 

fuara iştirak edeceği Fuar 
komitesine bildirilmiştir. Bundan 
başka O. H. P. Suriye Demir
yolu şirketinin Fuara iştirak 
edeceklerle eşyalar üzerinde 
yapacağı tenzilat Fuar komite
sine bildirilmiştir. 

Suriye Demiryolu şirketi 

aşağıda gösterildiği şekilde 
tenzilat yapacaktır: 

YOLCULAR 
A - Konvansyonun 1 nu

marala tarifesinin çifte bedelleri 
üzerinden yüzde 50 

B - Adi biletlerin çifte be
deli üzerinden yüzde 40 

C - Adi demiryolu işleyen 
gündüz trenlerinde muteber 
olan adi biletlerinin çifte be
deli üzerinden yüzde 40 

D - 3 ita 7 yaşındaki ço
cuklar için yukarıda gösterilen 
bedeller üzerinden yüzde 50 

E - Avdet kuponları Fuar 
koıWtesince vize edilecektir. 

F - Bu biletler F uarm ka
panışından 10 gün sonraya 
kadar muteberdir. 

EŞYA ÜZERiNDE 
A - Fuarda teşhir edilmek 

üzere nakledilecek eşyalar tam 
tarifeye tabi olup menşeine 

iadesinde nakliye ücretinden 
muaf olacakhr. 

B - Bu muafiyetlercien İs· 
tifade etmek için malların Fu· 
ara sevk edildiği zaman veril· 
miı olao nakli ye tezkeresi ile 
birlikte eşyanın Fuarda eks· 
poze edildiğini ve satılmadığı· 
nı gösteren Fuar komitesi ve· 
sikasının gönderilmesi liiıımdır. 

C - Mallar Fuarın kapa
nışından itibaren 15 gün 2ar· 
fında geri gönderilmesi lazım· 
dır . .... •. • .• '4• 

İmtihan devresi geldi 

Ders kesimi 20 mayısta 
başlıyacaktır. 

20 Mayısta liseler son sınıf
larırıda dersler kesilecek, 21 
Mayısta öğretmenler kolu ka
naat notlarım incelemek için 
toplanacakbr. 

26 Mayısta ortalar ve lise· 
lerin birinci ve ikinci sınıfların
da, öğretmen okullarında da 
bir, iki ve üçüncü sınıflarında 

ayni tarihte derslere son veri· 
lecektir. Lise ikinci devre 
llçüncü sınıf 28 Mayısta 

sözlü imtihanlara başlanacak, 
4 Haziran Ortaların bir, iki, 
üç liselerin 1, 2 ioci sınıflara 

sözlü imtihanlara başlıyacak· 
lardır. 

Dört ila 19 Haziranda sözlü 
imtihanlar bitirilecek, 21 Ha
ziran olgunluk ve mezuniyet 
imtihanları başhyaca ktır. Ve 
Temmuzda olgunluk imtihanları 
bitecektir. 
1:2'1?.Zr~a::tZZ.727Z/..ZZZZ.22:. Bunun için verilecek tem

sillerin ilk gecesini umu
miyetle yalnız kayıtla izü
sına verecek ve duhuliye ola
rak da üyelerimize verilmiş 
olan tedansan ve gardenparti 
davetiyeleri kabul edilecektir, 
Halka da görülecek rağbete 

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI ~Gazetemiz 
~ 

göre iki ve icabederse üç defa 
tekrarlanacak ve ayrıca gün
leri ilan edilerek duhuliye için 
davetiyelerini daha evvelden 
HaJkevi idaresinden alacaklar
dır. 

• 1 -

1 Halkevinde 
Spor toplantısı ve konser 1 

Pazartesi günü saat 17 de 
spor şubesinin umumi toplan-
tı~ı yapılacaktır. Perşembe gü
nu saat 18 de Sağır ve Dilsiz 
mektebi talebeleri tarafından 
Halkevınde bir konser verile
cektir. 

Yalnız mevclmin, senenin değil, ~inema aleminin bUyUk bir ibdaı, h?rlkulAde bir e~erl 

KRALi A MERi STUART 
" ~IARY 

Frederic March - Katherine 
OF SC()1~LANO 

Hepburn 
Yüzlerce sanatkar, binlurce figuranla beraber bu şaheseri canlandırdılar 

Binlerce gazetenin tefrika ettiği, mi'yonlarca insanın okuduğu lugiltere tari
hinin bu en esrarlı snf hasını beyaz perdede can andırmak için milyonlarca do
lar sarfedilmiş, aklın lrnbul cderr.iyeceği fedakarlıklar yapılmıştır. 

a rıc " P RAW. rı·T ,, Dlinya havadisleri filml 

Dikkat: 
Bugün 

Bu filim çok büyük o'duğundan seans saatleri bu 
hafta için şu şeldlde tesbit edilmiştır. 

,30-6- ,30 

~ 

An karada satış teş-
kilatı yapıuıştır 
" Yeni Asır 11 An karada 

aşağıdaki yerlerde satıla
cak tar : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AU 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlfehlrde bayi 
l\1uat-- fa 

TUtUncU All Ekber 
Ahmet Ehver bakka

liyesi toton gişesi. 
Ta banda gazeteci 

YaCup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

P• stacıda gazeteci 
N a>mer \. 
~_AXıeaaut%7V..ZJW.;) 
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Blum 
Başvekile bir 
ziyafet verdi 

- Baş taralı birinci •ahilede -
ZlY A'RE.T RESMİ M1? 

YENIASIR 

B. Blum'e itim ad edildi 

SahiTe3 

Ye.ni. bir 
hadise .oldu 

11. • • •• • 

- Baş taralı birinci •ahilede -
ğer. Avrupa sulhu iı;in bu en büyük iyi-
lik olacaktır. > 

Son zamanlarda ltalyan gazeteleri ln
ciliz gnzctclerine cevnp vermekle meş
guldüler. ltnlya aleyhinde her ne yazılır-Dün gece Bari radyosunun haftalık 

Türkçe neşriyat servisinde başvekili
miz.in Faris seyahati mevzuu bahsedi
lirken, başvekilimizin Fransa hükü
mctinin daveti Uz.erine Parisc gittiği, 

ziyaretin resmi mahiyette oldu[.ru ve 
Hatay ana yasası meselesi Paristc mü
zakere edilirken Türkiye - Fransa ve 
Suriye arasında yapılması tekarrür 
eden üç taraflı misakın da temelleri 
atılacağını ilave etmiştir. 

.. ıım!!m ................ 1111 ...... ımıl!llml!1a1ma.•tWW .. mm ..... E*~-3•~·aufıl9!ME ...................... .. 
sa buna mukabele ediyor, lngiliz matbu
nlını ltnlyan siyasetini, Venedik ve Ro
ma muhaverclcr'.inin mahiyetini tagliı 

Muhalif B. Reynaud, Kabineler çok defa değişti, etmekle, luı.lyn - A1man dostluğuna tah· 
rikçi bir mahiyet atfetmekle, iter gün 
Bİ!tematik bir şekilde ispanyada nasyo. 

MERAS.lM PROGRAMI 
Pnris, 8 ( ö.R ) - Türkiye başve

kili B. lsmet lnönü bu sabah Parise 
gelmiştir. Burada bir gün geçirecek 
ve yarın sabah Lonclraya hareket ede
cektir. Türk başv~kili Pariste kala
cağı birkaç saatten istifade ederek Fran
sız başvekili B. Blum ve hariciye na
r.ırı B. Delbosla görüşecektir. B. İs

met İnönü şerefine başvekil B. Blum 
tarafından öğleyin Matignon başveku-
1et konağında bir :ziyafet verilecek ve 
bunu hariciye nazırı B. Dclbos tara
fından :8kşam Kedorseyde verilecek di
ğer bir :ziyafet takip edecektir. 

siyasetleri değişmedi. Bu defa hüküm et değişmi
yor, siyaseti mütemadiyen tebeddül ediyor, dedi 

nnlistlcr arasında ha'tp eden ltnlyan gÖ· 

nüllülcri hakkındn yalan haberler neş· 
rdmekle itham etmekte idileT. 

Şimdilik Romada bulunan lngiliz ga
zetecilerine knr§ı ltalya hükümeti hiçbir 
tedbiri gözönünc getirmemiştir. Londra 
n•smi mahnfili ltnlyan gazetecilerinin 
Londradan geri çaE,'1rılması haberini tef
siıdcn içıinap etmekte, hadise kar§ısm· 
da lakayt kalmaktadırlar. Bu karar do-
layısiyle Romada hiçbir teşebbüs yapıl-

Radikal Campinchi 
mesuliyetini 

halk cephesi ekseriyetini 
Üzerimize alamayız dedi 

kırmak 

B. İsmet İnönüniln Paristcki bu kısa 
ikameti münasebetiyle Fransız devlet 
radyosu şunları yaymıştır: 

FRANSIZ RADYOLARI 
B. Ismet Inönü Ankaranın en müın

taz bir devlet adamı ve Atatürkün ar
kadnş ve mesai arkadaşıdır. Onun ya
nında modem Türk cümhuriyetinin 

kurtuluşunu hazırlamıştır. Osmanlı 

imparatorluğunun enknzı nltından mu
cizeyi andırır bir .şekilde yükselen cüm-

huriyet tarihinde lnönü adı yüksek 
bir mevki tutar. Cümhuriyetin inanlı 
bir taraftarı olan B. lnonü 1923 de ken-

Paris, 8 (Ô.R) - Fransız 
mebusan meclisinde umumi 

siyaset müzakereleri saat 18,30 
da neticelenmiştir. Halk top
lantısı partileri tarafından tek· 
lif edilen itimat takriri şöyle

dir: "Başvekilin bütün memle

kete hitap eden davetini kabul 

ec!en meclis hükümetin beya

natını tasvip ve nizam, hürri

yete ve Cümburiyet kanunla
rına riayet esası dahilinde iş:ne 

devam etmesi içln hükümete 
itimadını beyao eyler.,, 

Müzakereler esnasında muha
lif liderlerden B. Paul Reynaud 

demiştir ki: Geçen teşrii d<'v

relerde kabineler bir çok defa 
değişti. Fakat siyasetleri değiş· 

medi. Bu devrede ise hükGmet 
değişmiyor, fakar siyaseti mü

temadiyen tebeddül ediyor. 
Ekonomik faaliyetin ve finans 

Mayısında memleketin iste
diği siyasetten başka bir !!iiya

set imkanı yoktur. Bunun için 
biz ha~k cephesi ekseriyelini 
kırmak mesuliyetini lizerimize 
alamayız. 

maması ve ltalyan hükümctinden hiçbir 
izahat istenmemesi muhteme.ldir. Bunun
la beraber, daha açık görüşmek imkanını 

bulan siyasi mnhafilde, bu kararın çok 
fena bir tesir yaptığı gizlenmemektedir. 
Bu mahfoller Roma hükümetinin karan-

Hatip memlekette bir rahat
m ctamamiyle yersiz bir meydan oku

sızlık mevcut olduğunu tasdik 
ma:ıı suretinde tefsir ediyor ve lngiliz 

etmiştir. Fakat, demiştir, bu 
kralının taç giyme merasimine hiçbir 

rahatsızlık yapılan ısl5hattan İtalyan delegasyonunun gönderilmediği. 
değil, bu ıslahatı basamak ya- ni kaydediyorlar. Bu karan muhik gös· 
parak işçilerin yeni tc.lep'er tcrmek için ileri sürülen sebebe, bazı 
ileri &Ür!llek temayüllerinden lngiliz gazetelerinin guya maksadı mah
hasıl o lur. Burada demok- susla yalan haber neŞTettiklerine gelin
rasi içinde otorite meselesi 
ortaya çıkıyor. Hiikümet 

"evet., veya ''hayır., deme

sini biJmelidır. Paris beynel

milel sergisinin geri kalması, 
işçilerin bıJe bile buna sebep 
olmaları sebebiyle, milli bir 

ce bunun üzerinde bile durulmamakta· 
dır. Siyasi mahfcller §Unu hntnlatıyorlaı 

ki, bütün demokrnsi memleketlerinde 
olduğu gibi, İngiliz matbuatı dn hiçbir 
s."ln öre tabi değildir. Ve gazeteler İs-

panya hadiseleri hakkında muhabirleri
nin bütün bildirdikleri haberleri neşret• 
mek hnkkını hiıizdirler. Bu sebeple ltnl-di memleketi olan Malatyndan mebus 

seçilmiş ve 1925 de ikinci defa olarak 
başvekalete geçmiştir. O zaınandanberi 
hükümetin başından hiç ayrılmamıştır. 
Ve cümhur reisinin en foal mesai ar
kadaşıdır. 

utanç olmuştur. Tayin edilen 
tarihte şunu artık anlıyabiJme
lidir ki beynelmilel bir hacalet 

istikrarmm husul bulması için olmasın. Başvekil iktidar ve 
elzem olan şart harice gitmiş samimiyetile bütün millet naza· 

yan hükiimetinin İmparatoru lngilterede 
nnanc hnlindc olun matbuat hürriyetine 
riayet pren ibini asltı deği,tiremcz. 

•• 

Türk ctimlıuriyetini en iyi temsil 
eden böyle bir devlet adamıyle Fran
sız hükümet crk1inı arasındaki bu te-

oJan Fransız sermayelerinin rında kazandığı itibarla işçilt!r 
geri gelmesidir. Fakat bunu üzerinde de derin bir kudret 
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mümkün kılacak olan siyaset Başvekıl Blum sahibidir. Onu kullanmalıdır. 
takibedilmedikçe bu sermaye- lamenlo grubu reisi 8. Can- , Radikal sosyalist partisi de işçiler sabır, ekseriyet dirayel 

kişidir 
mas çok memnuniyetle karşılanmağa 
değer. Pariste bu suretle yapılacak mü
zakcrclerden Türk - Fransız. dosilµğu 
kuvvetlenmiş olarak çıkacaktır. 

ler srelmiyeceklerdir. p:nchi dem~lir ki: Hükilmet Halk cephesine ...ıtirerken ver- ,.e bükümet-te otorite sahibi 
- Baş taralı birinci sahifede -
arasında ka1maktan kurtulmuştur. Af. 
manynnın her ınılietlc hak miıslıvatı 
knbul edilmelidir . 

Radikal Sosyalist partisi par- verdiği sÖ7~ ı;adık kaldıkça diği söze sadık kalacakhr.1926 olmalıdır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S d e f ·ı A ki imparatorluk .Ş~lyenin şeref veren eserini taJt. Pruis, 8 ( A.A ) - Hariciye nazırı 
B. Dclbos Fransız büyük elçisi B. Pon
sotu Ankara civarında mermi imalfıt

hanelerinde vukun gc.Icn yangın dola
yısiyle Türk hükUmetine Fransız hU
kümctinin taziyelerini bildirmcğc me-

aragossa a ın 1 a ar dır ettikten sonra General Görina Al· 
~ Konferansına bir ziyafet man ~ört .senelik ekonomi plillıın:n ma· 

..,_, Londra, 8 (A.A) - imparatorluk nası Uzcrınde durmuş ve demiştir ki: 

B k S • h ok f k b • parlamento konferansı dn Vesmins- - Sömürgeleri alınmış, ilk madde as ta ıya ır ası ır ter~e bir öğle .Ye.meği ve~m.iş ve ye- b.:kımın~n~. fakir .hi: milletiz. Eğer eli· 
mege kra~ da ıştırak etmışbr. mızde somurgelcrımız olsa, dünya ti· 

mur etmiştir. 
CAZETELf.R NE DiYOR ) 

Paris, 8 (A.A) - Türkiye Bnoveki
linin Paristc ikameti hakkında Pöti Pa
risicn gazetesi diyor ki : 

h • • ı • ı • b '°" Kral bır nutkunda hükümdarın carctine serbestçe İştirak edebilecek 

Ucum a ası erı ozguna ugrattı impa~ato~luk .teşrii heyetlerinin mü- mevkide bulunsak, ilk maddeleri ken· 
messıllenyle ılk defa olarak yemek dı vasıtalarımız.la yaratmak zarure-

Roma, 8 (ö.R) Saragosdan l ..- yediğini kaydeylemİ§tir. tinde kalmazdık . 
bildirildiğine göre «Kızıllar» Va- Ankara • • ====s Oirijanlnrımız yeni Türkiyenin bu ka

dar salahiyetli bir devlet adamıyle ya
pılacak bu temastan ancak pek ziyade 
memnun olabilirhr. Fransa • Türkiye 
dostluğunun bu Görüşmelerden kuvvet· 
lenmiş olarak çıkacağına hiç ıüphe yok
tu r . 

ladolidden sonra Saragosu da bom- k Ö m Ü f S ey gJ S 1 
bardıman etmişlerdir. Üç bomba Ka-

Le Journal de Saint Brice yazıyor : 

tedral binasına isabet ederek bu mu
azzam abideyi hasara uğratmıştır. 

Sivil ahaliden 28 ölü ve kırk beş 
yaralı sayılmıc;tır. 

AS1LER BOZGUNA UôRAMlS 
Bilbao, 8 (A.A) Siyah ok fı;-

kası on altı tank ile bugün öğleden 
sonra Bermeo He Manguis arasında
ki yol üzerinde Akın T ruenda geçi-

dine bir hücumda bulunmuştur.Ni
hayet mitralyöz ve topçu ateşi al
tına alınan asiler geri çekilmeğe mec-

bur olmuşlar ve harp sahasında tah
rip edilmiş üç tank terketmişlerdir. 

Roma, 8 (ö.R) Guernikadan 
bildirildiğine göre Bask cephesinde 
dün bütün gün muhtelit alay piya-

Bu kadar vaktinde düşen hiç bir go
rü;me olamaz. Kanunusanide İskende
run meselesi hakkında Cenevrede ya
pılan nn1aşma birçok tefcrrüat noktala
nnda tespit edilmek üzere bırakılmış
ttr. Keza Fransa ile Türkiyenin Suriye 
ve Sancak hudutlarını z.ıman altına ala
cakları ve Sancak Türkleri ile Arapların 
arasında iyi anlaşmanın teminine ihti
mam edecekleri muahcdenin de tespiti 
icap etmektedir. Bu muahede Ankarada
ki büyük elçimiz taıafından hazırlanmış
tır. Son bir tetkıke tii.bi olacaktır. 

de kuvvetiyle bahriye piyade alayı 
Kafkas alın anagv 1 foaliyetıerine devam ederek mühim 

bir mevki olan Monte SoJluheyi iş-

Sa h şta n menedildi gal etmiJer ve Çiçakoya iki kilomet-
re mesafeye yaklaşmışlardır. 

Ankara, 8 (A.A) - Türkiye cüm- Roma, 8 (ö.R) - St. jean de Luz-
huriyeti ile Sovyct cümhuriyetleri dan bildirildiğine göre Katalaonya
itıihadı arasındaki dostane münase- da vaziyet vehametini muhafaza et
beLleri teşviş etmek gayesini takip mektedir. Barselonda umumi mü
cden mahiyette neşredilmiş olan nakale vasıtalarının fanliyeti hala 
Kafkas almanağı namındaki kitap iade ediln,~miştir. Anarşistlerin 
matburıt kanununun elli birinci mad- Fransız hududuna yirmi kilometre 
desi mucibince VekilJer heyeti kn- mesafede bir kasabayı işgal ettikleri 
r riyle satışt&n menediJ~; .tir. bildiriliyor. 

Y t k 1. ••p KATALONYADA NiZAM a UiU Paris, 8 (ö.R) Katalonya tek-
Anadolu f u lübU nsmma rar nizam ve asayişe kavuşmuştur. 

setm i\ltndı Gelen bütün haberlerden anlaşıldı-
ANKARA. 7 (A.A) -Anadolu ku- ğına göre Barselonda tam bir sükii

lübü namına satın nlınmış olan Büyük- net hüküm sürmektedir. Ekonomik 
ada Yat kulübünün Anadolu kulübünün faaliyet tekrar başlamıştır. Münaka
bir ubesi halinde ve ayrıca tanzim edil- le vasıtaları normal şekilde işlemek
rniş bir statü ile idaresi ve haziran la- tedir. Fevkalade hiçbir tedbir tatbik 
§ında eskisi cibi üyelere nçılmnsı karar- mevkiinde değildir. Bütün teşekkül
lastırılmıştır. Bu işlerin tnnzımi maksa- lerin iç kavgalara nihayet vermek 
diyJe Anadolu kulübü idare heyetinden hususunda mutabık kaldıkları teyit 
bir komite aynlarak lstanbula cıdecektir. ediliyor. Bunların hepsi Aragon cep-

·~~~~~ .. :;.<; 
lspanyol usi cıskcrlc1-i Baskta (Bask) sivil halkı nezaret altmdcı tutuyor 

hesinin yeni teşkilat altına alın- bul etmişlerdir. Vilayetlerde de ni
masını, muntazam bir ordu tesisini, zam ve asayiş iade edilmiştir. Ciddi 
tek kumanda usulünün tesisini ka- hiçbir hadise kaydolunmamıştır. 

Yunan 
Vapuru kaptanı 

tahlisiyeyi çağırdı 
lstnnbul, 8 (A.A) - Gelibo

lu karşısında Zencir boran mev
kiinde evvelce karaya oturan 

Yunan bandıralı MichaJyos va

puru kaptanı bugüne kar 

da kendi kendisine gemıyı 
kurtarmaya çalışmışsa da li ur• 

tarma işinin imkansızlığı kar• 

şısında gemi kurtarma şirketi· 
nin yardımını istemiştir. Hora 

kurtarma gemisi derhal kurtar• 

P.roı 
Londraya gitti 

T c.ç giymede bulunacak 
Belgrad18tA.A)-Yugoslavya 

kral naibi Prens Pol refakatin

de harbiye nazırı general Maric 
ve saray nazırı B. Antic oldu
ğu halde lngiltern kralınmı 
taç giyme merasiminde Yugos
lavyayı temsil etmek üzere 

Londraya hareket etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ma işine başlamıştır. 

Kazazede geqıi IbraiJden 
Roterdama 6600 ton hububat 

götürmekte idi. 

Bütün dünyaca 
takdir edilmektedir 

Viner Zeitung: " Bu sergi en ileri 
sergilerle nıüsabaka edebilir,, diyor 
Ankara, 7 ( A.A ) - Viener Zcihmg orijinaldır. Bir tek köşesi bir yerden tak

gw.ctesi muhnbiri Enternasyonal kö- lid edilmiş değildir. Ve yalnız Türk 
mür sergisi hakkındaki intibalarını şöy- sanatkfırlarının clinden çıkmıştır. De
le kaydetmektedir: korasyonun ve sergi teferruatının usta 

Türkler ilk entemnsyonal sergileri- bir elden çıktığı gözüküyor. Ne yazık 
ni yaptılar. Hiç güçlük çekmeden, ace- ki Avusturya firmaları adet itibariyle 
milik göstermeden bu ilk eserlerini en üçtincÜ ve dördüncü derecede kalıyor
ileri scrgicilerlc müsabakaya çıknbi- lar. O endiistriyellcrlıniz, muhak· 
lecek şayanı hayret bir halde başardılar. kaktır ki serginin bu derecede mü
Scrginin her köşesi gösteriyor ki bu işin kemmcl olacağını ummuyorlardı. Ma
hiç te amatörü dc[,<ildirlcr. Hiç kimsenin amafih belki de hakları vardı. Çünkü 
de mukallidi olmamışlnrdır. bu kndnr iyi başarılmış sergi Avrupa· 

Enternasyonal kömür sergisi tamamen da bile çok değildir. . ......... . 
Nevyork - Paris hava yarışı 

Amerika muhalefet et
me~ se zamanında o acak 

Paris, 8 (Ö.R) - Nevyork -
Paris hava yarışı bu sene ta

yin edilen tarihte, çok muhte
mel ki Haziran ayında yapıla· 
caktır. Amerika tayyarecilik 

cemiyeti Fransız hava kulübüne 
şimali atlas okyanusunda hava 

şartlarının henüz müsait olma
ması sebebile yarışm talikini 
teklif etmişti. Fransız hava 

kulübü hava nazarına bunu teb· 

)iğ ettikten sonra, yarış nizam

namesine göre tehir imkanı 
olmadığı cevabını vermiştir. Bu 

sebeple Amerika tayyarecilik 

milli cemiyeti yarışın nizamna

meye tevfikan yapılmasını çok 
muhtemeldir ki tasvip edecek

tir. Meğer ki Amerika hükümeti 

b~na mubal~f~t etsin. Şu tak
dırde yarış ıçın başka bir gü• 
zergih tayini zaruri olacaktır. 



-BQJtaralı birinci ttılaileJe- lkt• mal"ta da berabereyı•z ıatmaia bqlada. Oçüncü dakikada Şük-
bu maç ta ızmırm olduiu libl ikişer '\" rünün yakın bir m .. fedea atbğı topu 
golle berabcredir. kaleci kornere atmak auretiJle kurtar-

lstanbul, a < ~~ T akımlanmız Ankarada :.ı 8.:::: .=..ı=::.. 7~ 
spor takımı bugUn ilk maçını Taksim pr da havadan bir varut1a neticeaiz ba-

~=y~ N::~:y~IL~; Istanbulda çok beOenildi ~:.~··e..k~ .... ~_.,-
bu maçta Dopnspor takımı Takibinden ~ cıler hıç beklemcdıklerı hır aurprizle kar-

daha g0-1 bir oyun ~ mu• B • k k d tılaştılar. Altına dakikada kaleden çok 
vaffalt olmuştur. e~J taş ta imi çok Sert Oyna l uzak bir meaafede topu yWlıyan Güç 

Çok aert Befilttaf takımı müdafii Ali Rizanın Oçok kalesine yap-

bir aralık ~oyuncuları fena hal- Hak k 1 oyunda yara 1and1 tığı aıkı bir vuruıu ile top birçok ayak-
ae hırı-Jaınış bm1r orta muhaciml lardan kıı.çtıktnn sonra 'kalecinin de iyi 

kb ildnd d:.... dakika kadar Ankara maçında Üçok takım1 enfes bir oyun kontrol edemeyİ§İ yüzünden ağlara takd-
Ba dan çıkmı§tır 

8 
on _ ild dı. Bu suretle de Ankaragücü ilk 1ayıamı 

oyun ~lle ~gm~ çıkarmasına rağmen galip gelemedi 'kazanmıı oldu. 
takım da ilcqer go re . _ Bundan aonra ortalarda dolap.n top 
)ardır. kadrosuyle sıralanmq görüyoruz: leci plonıon yapmasına ragmen topu l . 1. S "d ld" Said" -=---' b" 

başlamaz Izmlrliler serl TAKIMLAR k~medi. Ve iktaş bu suretle be- zmır 1 aı e gc 
1
• ~ g.u.c& iT sıy-

Oyun baflar . . Beş rılı ından ııonra ortaladıgı topa Mazhar 1 
bir hücum yaptılar. Beşiktaş müdafa- Mehmet Ali, Hüsnü, Faruk, Feyzı, raberlik sayısını çıkardı. f b" k f il A-•-- - - k : 

• • ·- .. • 
1 
en es ır a a vuruıu e n&aragucu a.- ı 

asında kesilen bu hUcumu ~ or- Bülend, Fuat, Muzaffer, Rıdvan, Hak- Dört dakika sonra devre 1 - 1 bera- ı · k - ___ ,u_,_ ld ı 
ber 

e11ne ao maga muTIU.ra&. o u. 
· · · b" takip kı E.n ~-f lilde bitti. ta muavınmm uzun ır pası et- , ver, ~·" • Bu gol oyun üzerinde çok müessir ol-ı 

iniştir. Befİkt8§ takımı o kadar dur- İzmirliler de fU kadro ile oyn~ tK1NC1 DEVRE c!u. Ve her iki talama da fazla bir caa-
1\Dl ki bir türlü yürilmiyor. Her iki ta- lar: Oyunun zevkli ve heyecanlı kısmı- lılık verdi Fakat hanıun fazla yağışla 
kım gelifi güzel bir oyun çıkarıyor. Mahmut, Fethi, Adnan, Mehmet, Nu- nı teşkil eden ikinci devreye Beşiktaş.- oluou yerlerin fazla hymua topun ı 

Izmirli Hakkı on ikinci dakikada rullah, lsmail, Reşat, Ali, Hakkı, Fuat, lılar enerjik bir hUcumla bıı.şladılar. kontrolünü güçlqtiriyordu. 
topu kaptı. Bcşiktq kalesine ilerledi. Sabri. llk dakikalardan itibaren Doğanspor Oyun böylece kısmen mütevazin bir 
hmirden Ali sol köfeden ilk golil yap- Hakenı Galatasaraylı Nihat. kalesi önünde canlı Beşiktaş faaliyeti- tt:kilde cereyan etmekte iken yirmi ye-
tı.. llk hUcumu İzmirliler yaptılar. Rüz- ne phit oluyon17-~ 6ncı dinci dakikada lzmir 90) açaia Namık aol 

Bu gol muvakkat bir müddet için gha karşı yapılan bu iniş tehlikeli bir dakikada güzel bir gol fırsatı elde etti- içten aldıiı derin bir pw aüzcl kontrol! 
Beşiktaş hatlarını harekete getirmişti. vaziyet almadan kesildi. 'Bu hücuma ler. Fakat Rıdvanın fena bir vuruşu cdcrclt üzerine sıla bir çıkıt yapan 
Şimdi her iki takım da güzel akınlar mukabele eden Beşiktaşlılar derhal tz- topun avuta gitmesine .-ebebiyet verdi. ! Ali Rizayı atlattıktan aonra Anbragücii 
yapıyor. Ve top saniyeler içinde iki ka- ı mir kalesine doğru süzüldüler. Hak-ı Oyun siyah beyazWann muhakkak lr::alesine doiru aür· atle ineli. Yakın bir il 
le a.rasmda dolaşıyoniu. hmiri'.n güzel kının Rıdvana verdiği derin pas Rıd- bir sayı peşiıvle koştuklarını gösteren mesafeden çcktiğ:i aıkJ bir vurutla takı
bir hücumunu Beşiktaş kornerle dur- vanm. beş metreden çektiği bozuk bir 1 bir §ekilde devam ediyor. Hakkı he- mının ikinci golünü kaydetmekte gecik
clurdu. Komenien netice temin edile- şutla avuta gitti. 1zmirliler daha birin- men bütün tzmir müdafaasını sürük- mcdi. 
medi. Bqiktaşın çok sert oyunu lz- ci dakikada ehemmiyetli bir tehlike at- liyerek hıifler yapıJOI'. 9 uncu dakika- Bu piden soma oyun kwnen lzinirin 
mir oyuncularını yıldırıyordu. Kır- latmı§ oldUlar. da Muzafferin bir fUW kale direiin1 ya- blkimİyeti albnda cereyan edcrclten An-
bncı c1a1ıctkada Hakkı Beşiktaşm bera- Rilzglrın yardımiyle oynayan Be- !ayarak avuta gitti. bragücii eol açalı Hamdi otuz betinci 
berlik aolüntı yapb. şiktaşlılar ilk dakikalarda bir netice al- B1ZDI GOL dakikada seriden aldıiı bir pula lzmir 

1KtNC1 DEVRE mak için büyült bir gayretle çalışıyor- ll inci dakikada Izmirliler güzel kalcaine akarken müdafi Alinin hatalı bir 
ikinci devrede Beşiktq takımı de- lar. Eşrefin indirdiği iki güzel hücum bir hücum yaptılar. Fuattan bir pas nıüdabaleai üzerine ceza çizgiai dahilin-

ıqm~. BUlend sol muavinden sol hmir müdafaasını bir hayli çalışmağa alan Ali Imıire galip bir vaziyet ihdas de yere yuvarlandı. 
çla pçmif, Hüsnü merltez muavin mecbur ettL eden ikinci golil yaptı. Hakem penalb c:ezua verdi. Bu MIJ'et
Jerlni i.§gal etmiştl Bunun neticesi ola- Oyunun inkişafı Bcş_iktaşm daha ağır Büyük bir luila oynanan oyun za- le Ankaraaıücü Şükrünün çok aıb bir tu
rak Beşikta§ daha art oynuyor, orta bastığını gösteriyor. Siyah beyazlılar man zaman mUsavi şekiller alarak de- tu ile beraberlik.,...... temin etti. 
balta Hilsnü iyi paslar veriyordu. Çok yavaş yavq vazi ete brudm oluyor- vam. ediyor. lzmirlilerin sert inİ§lerine Bundan 80nra yapdan abnlar bir ne
heyecanlı ıeçen ikinci devrede halk lar. Topun ekseriyetle Doğanspor ka- mukabil BeşiktaPılar topu zorla indi- tice vennediiinden birinci dene 2 • 1 
ıüz,el bir oyun seyri fırsatını bWdu.De- lesinin etr.U:ında dolaşmasına rağmen riyorlar. Hakkı on sekizinci dakikada beraberlikle bitti. 
nilebilir ki Doğanspor bu devrede kıs- BeŞiktq tazyikinin semere vermeme- beraberlik sayısını çıkarmaia muvaf- 1kinci devre batladaiı nkider iki ta
mıen blJdm bir oyun oynamıştır. 1kin- si bütün bu hücumların Hakkının §Ah- fak oldu. Sağ açıktan gelen topu bir kun da galibiyet ııoliinii yapabilmek için 

el devrenin .IC)D lkincl devresinde ı.- 'ı st gayretine bağlı olmasından ileri ge- kafa vunııu ile ağlara takmıştı. biiyük bir enerji ile oynamaja bafladL 
tanbuldan Hakkı ile En.verin makMJ liyor. Oyun bundan sonra heyecaDlı fa- Fakat bu devre her iki takımm hücum 
arasında blan tzm1rU Hakla yaraı.n.- Vaziyetin bu teklini kavrayan b- kat neticesiz oldu. tkl taraf ta ellerine ve mukabil bic:umlan ile geçti. Fakat iki 
rak O)'UDdan çıktı. mlrliler bdemell bir müdafaa ile Bak- geçen fınatlan iyi lmllanamadılar. Ve taraf ta ayı yapmaia muvaffak olama-
Şimdi 1mıir on kip ile hlkiın oynu- kıyı tesbit ettikten 90nra Beşiktaş bil- Doiamponm bir hOcumu esnasında dıiı~dan maç 2-2 benberlilde netic:e-

yor ve btanbul kalesi her saniye gol cum hattmın bütün tesirini ortadan oyun 2 - 2 beraberlikle bittl lendL • 
tehlikeleri gıeçiriyordu. Bu anda Fuat kaldırdılar. Beşiktaşlılar uman zaman güzel ey- At yantlan dolayıaiyfe Oçok takıma 
açıla doğru kaçarak to u rtaladı Ali tZMllUN TABYESl namakla beraber Muzaffer, Enver, Bü- ikinci karıılaımaaını yarın aaat on dörtte 
bu suretle enfes bir ~ 0 

ikinci .golü Bu muvaffak tabye .. Mukabil hücwna lent ve Feyzinin mUtemadiyen abama- Gençler birliii ile yapacaktır. 
de yaptı. 20 nci dakikada lstanbuldan geçen İzmirliler onuncu dakikada sol- lan yüzünden parlak bir oyun çıka- • _ "' 
Hakkı tekrar beraberliği tesis eıu. ee- dan güzel bir iniş yapıyorlar. Fuat iki rnmadıtar. Mısırda kapıtulasyonlar 
ıiktaşın sert oyunu hiç te iyi bir intiba Beşiktaş müdafaasını üzerine alarak Doğansporlulann verdikleri umuml _ 8Qf taralı birinci ealüleJe _ 
bırakmadı. aralarından bir pas verdi. Sağ için de- kanaat bu takımın ihmal edilemiyecek aabah konferans umumi heyetinde pa-

B. FERDt SöYLUYOR mir gibi bir şutu ile topu Beşikta~ ağ-- hir kuvvet oldulu merkezindedir. HU- rafe cdilmittir. Fakat kapitülasyonlardan 
İzmir tak•mmm umum! kaptanı B. larıııa takbğını görüyoruz. cum hattının Uç ortası talnmın en mu- istifade etmemekte olan devletlerin te-

Ferit maçtan aonra bana: Beşiktaşlılar bu golün verdiği hızla vaffak oyuncularını teşkil ediyorlar. baalariyle Filistin, Şarkt Erden, Lübnan 
- cBefllctq çok sert oynadı. Biz birdenbire canlandılar. Hakkımn sü- Doğansporlular J8ftll l1dncl maçla- ve Suriye tebaaları muhtelit mahkemcle-

takımunıza dikkatli oynamalanm ten- rüklediği top lzmir müdafaasında ayak- rını Kadıköyünde Fenerbahçe ile ya- re müracaat edemiyccelderdir. intikal 
bih ettiğimiz için O)'Wl çJ#ından çık- tan ayağa bir hayli dolaşb. Ve çok ~ pacaklardır. devreai. için Franaazlann ilk önce mv 
madı. Fencrbahçeye kup daha iyi bir zuk oynayan Enverin fena bir vuruşu ANKARA MAÇI ettiklen ·'-~ acne müddet yerine Mıaınn 
neüce almak isteriL> De avuta gitti. Ankara. 8 (A.A) - Bugün cumarteai teklif etbıp on iki senelik müddet kabul 

AJANSIN TAFStLATI lzmirliler vaziyete yeniden hikim ve ~vanm oldukça_J'ainıarlu olmua do- ~iJmiftir. Bu intikal denesi esnumda 
İstanbul 8 ( A.A ) _ Milll güm oldular Beşikt.q .. d faası büyük layıaıyle çok az bir hlabalık önünde bu nıahkemelerin aalahiyeti tedricen 

m.çiarma 
1

bus0n de devam edildi. Şeb~ bir ga~e çal~ rağmen b- Oçok tak.um Ankaracücü ile ilk ma- azaltılarak neticede mevkilerini tamami-
rimizd ı1aıeak b haftaki mirl' . f çmı yaptı. le Mısır mahkemelerine bırabut olacak-

e ya~ u nıüsaba- ılerm ırsatlar yaratmasına mini Hakem : Sait S.liıhcttin idi. lardar. 
kalar lzmirden Doiansı>orla İstanbul- olamıyor. Nitekim l!>,23 ve 27 nci da- Evn:li Oçok. aıb.ndan A-L----: M...., b __ L leleri. . --~ ,__ • 
dan Fenerbahçe ve R....;ır.ft. da kikalarda · le JJ'..., .. t, Ha'-'- ~-...- u mıuı;ave e uy ... JU1p1-

.....-.;11 .... ~ arasın sırasıy •-r -.ı ve cü •akgnlan ..haia çlktdu, T akmılar di- tülU)'on hükümlerinden derhal kurtul-
•lacaktı. Fuat Uç ıol kaçırdılar ziJd··· vakit f'-L L_ı __ nk karşılaşma b .. Beşik lSTANB qp ~ fa ~ ile aörülii- makta ve ac:lll imtiyazlann da OD iki ... 

u~ taşta Do- . ULUN GOL'O yoıdu ı ne içinde tamamiJrle tarihe kavupnUf ol-
janspor arasında Taksim stadında ya- . Devrenın sonlarına doğru yine Be- Hilmi. Ali. ZiJra. En.er. Aclil, Şükrü. maaını temin eylemektedir. Buna muka-
pıldı. Saat tam 16 da ~ılar sa-~ oywıa ~m b~. vaziyette Salın. Sait, Mazhar, Buri. Nam&. bil. Mım delegasyonu bir beyanname ile 
haya çıktılar. Biraz sonra da Doğan- goruyoruz. Fakat aynı tesırsız oyun.. Anbragücii de : ecnebiler aleyhinde -bilbaaa malt me· 
~rlular kınnw beyaz forması ve te- Netice vereceğe benzemiyen hir yürü- Atet. Ali Riza. Envn, Abdia. Semih. aclclerde- bir fark ıözctmcmcii vada-
mız kıyafetleriyle gözüktüler. Saha- yiişle devam ediyor. 41 inci dakikada Bilil, Abdi. ŞüJuii. Y apr. J.mail, Ham- detırıittir. Mı.ardaki ecnebi mü...aeleri, 
nın ortasmda toplanarak halkı selam- arkadan aldığı bir pası Hakkı kuvvetli eli tcldinde idi. mektepler, haataneler, mlbetler vesaire 
~lar. Ve ~~ allaşlandılu. Me- eşapclerle ımleye doğru sürükliyor. tki ~ Anhrasücü batlamıttı. Daha olduiu sibi kalacak ve fimdiki rejim j 
~. ~ sürdu. 1ki takım karplıklı lzmir miidafönl üzerlııe alarak topu ilk dakikalarda Oçok kalesini saran An- dahilinde. batb hiçbir prta tlbi olmak-1 
dizildıği zaman Beşiktaşı biraz değişen Rıdvana geçirdi Güzel bir plnse.. Ka- karagücü oldukça korkulu vaziyetler :ra· sızın faaliyetlerine devam edcceklerdir. I 

Garip şey 
Sayın federasyon reisi 
Gazetelerle arasında bir ihtilaf 

çıktığını söylemiş .• 
Bizim böyle bir ihtilaftan haberimiz yok .• 

kendisiyle temas bile etmedik 

Ba1 Sait Sal4/ıdtüı 

Fatbol federasyonu reisi Bay 
Sait Salibettioin lıtanballu 
arkadaılarda garibimize gidton 
bir beyanabaı girdik. Bu ubn 
hiç yoldan Ol'taya bir mesele 

Mısır 
Kralı Pariste 
Pan. 8 (Ô.R) - Mıar kralı 

Farulr, annesi kraliçe Ye mai· 
yetleri Loadradan Parise gel· 
miıler, istasyonda M111r sefiri 
Fahri pap ile ıefaret erkinı, 
Fransız COmburreiainia ve hü· 
kllmetiniD mnme11illeri tanıfın· 
dan kart1lanmıtlardır. 

Otobüscüler 

yaratmıı olma•ını, gfıya, iz 
gazeteleri ile arasında bir 
tilif mevzuu mevcutmuş ıi 
•6z söylemesini hayret ye 
essüfle karşıladık. Bay 
Salihettin lzmir gazetelerini• 
sahip Ye muharrirlerinden 
kimse ile temas etmemiı b 
luadu,kuna g6re kafasında J 
eden infialleri nereden çıkar 
dığıaı biJmiyoroz. 

Kendi hesabınıza s6yliye6r 
ki Yeni As1r biç bir 
federasyondan bilet ara 
d~ğildir. 

Buna ihtiyaç da duymamır 
br. Beı bilet veya on biletia 
nazarımızda hiçbir kıymeti yok• 
tur. Biz istihbar Yaıifemizi , •• 
parken ba kabil davetlerle 
alAkadar değiliz. 

Y alnaz okurlarımıza en doğrll 
Ye ea eyi bir ıekiJde babel 
vermeği dltlkailrüz. 

Her gazetecinin de nıifetl 
baadan ibarettir. Bay Siat Sa• 
llbettin ile aramazda geçmif bir 
bldiae olmadıtına göre bir fr 
derasyon reiainin bukadar UJ• 
durma, bu kadar mlnasız alSı• 
ler •arfetmi' olmasına ciddea 
gOIOnç bulunmaktayız. 

Antant 
l Memleketleri 
Birliktir 

Belgrad, 8 ( A.A ) - 1)111 
mebaaaa mecliainde bir içtima 
yapılmq Ye ba içtimaa k&çlk 
antant parlamentolar konferar 
aına iftirak dolayısile burada 
bahman Çekoıiovak ve Rume• 
mebuılan da iştink eylemiıtir. 

Mebusan ve lyan reiıJeri 
misafirlere hoı geldiniz demif• 
lerdir. 

Grevi devam ediyor Çekoslovakya mebusan ye 
Londn, 8 (Ô.R) - Otobüs· Ayan reisleri ile Romanya meb-

clller grevi aarfedilen gayret· usan ve ayan reisi vekili mu-
Jere rağmen devam ediyor. lı· kabeleten nutuklar irad etmir 

k · lerdir. Bu nutuklarda kllçlk 
çiler tahkikat omıayonu tara· antaat memleketlerinin birliği 
fından Yarılan aeticeleri klfi ve ıulh •eYp tebarüz ettiril-
g&rmUyorlar .ltÇilerin it terefleri miştir. 
ye sıbbt vaziyetleri hakkında Bilibara söz alan başvekil 
yapılacak tahkikata hemen B. StoyadiaoYiç de mebaalall 
baılanacağı hakkında teminat htlkimet Ye YugoalaY milleti 
istiyorlar. Diğer taraftan günde namına selimlamıt~ır. 
7 buçuk saat it euaJDın tatbi· Hlndenburg kaptanı Bidil 
kine imkin olmak llzere it Lakehunt, 8 (A.A) - Zeplia 

kumpanyasının memuru Harry Brıı-
idareıini mütemmim masraflara no Hindenburgun kaptanı Ernetıl 
ıallbiyettar kılacak bir kanu· l..ehmanın dün saat 18,5 da (Ameri
nun parlamentoya verileceğini 'k~ s~ti) vefat ettiğini haber ver
llmit etmektedirler. mıştır. ,. 

bar etti: 1 Yürüyoruz.. 11arı aksediyor. Binbqı Hasan başını haber karşısında sarsılıyor .. Bu bir W 

- Oğlunı.. Siz burada daha çok lil- Sahil iatihkimlarla sarılmqtı... Saf- döndilrerek. hazırol vaziyette duran niye kadar sürüyor-. İçinde bu ~ alı-
zumlusunuz.. )arda bir fevkalAdelik yoktu.. Tunanm f nefere 80ruyor: f8 cevabını vermek istiyen büyük Wt 

- TeveccUhüııUz llinlayım.. Fakat. suiarma dalnut yiğit bak1§lı TUrk nö- - Ne o evlAt?. asabiyet vardı .. Topçuya emir veriyor. 
Ne bileyim.. Beni kalem ip boğuyor_ betçileri vardı.. O nöbetçilerden biri- Sert ve kısa cevap veriyor nefer: - Mesafe 1200 hazır ol! 
Harp ve cephe istiyorum.. Böyle a1q- sine yaklqıyoruz.. - Kmnendannn Sahil toplarmın - ...... 
tık ta.. Ne dinç yUzltı idi bu Mehmetçik!. tam karpmdaki dilfman siperlerinin - Ateş! 

DüfllnUr gibl g&leri dalan Miralay Asırlarca evvel Vlyanayı muhasara il7.erinde bUyilk bir beyaz bayrak gö- Bir anda Uç menzil topunun ejderha 
• birdenbire Hasa.na dönüyor: eden dedeleriniıı cihangir vasfını bill rülüyor.' ağzından, ateş fırlıyor .. Ve bundan llOO'" 

L---. -. ----------------------' - Vallahi bilmem ama.. Bir görü- tqıyorlardı... ' Hasan yerinden fırlıyor .. Gocuğunu ra Tuna sUlarını bir duman tabakatl 
lngılızceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST şeyim.. Romanya cephesinde size yara- Sol taraftaki ıstihkAm .ı ....... ..; .. ı- i sırtına hemen alarak · rden ... ı...yor. kaplıyor_ Bu Ani hücum sesi yeni dol' 

teaa•aeaaaaıeaeeeaaeeaeıeeaa •••••--••••••••••••• .. •••••••••aaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaa• b• L-11-.J • • ~M&&&& çe- t SJpe ~ ._.Jl.. 1.. .... 1 hah _L1 - - -- _ _ .;1. 

C Ko
.-:.Von ·-!~•ööö.. T ,_,__ __J • C!-!- d fll", ır yer~ de bUhmur. Fakat bu- risine gırtyoruz. Orada oövdesini tahta Mülidm de ark.adan.. Filhakika ı..ft-ı •U86• ,......,.ıyan sa JJUU4.1" aruua--...... ·-ı ··--- - qeıuuu euerım. . .;JIDll e.. dan . • ı -~ · 

Damadan gerilmit elini bldmyor... Miralay elindeki kalemi bırakıyor ve ra. sizi bırabcaklarmı tahmin 00. iskemleye tamamen vermif bir zabit sahilde bUyük bir beyaz bayrak dalga- kararıyor .. Bır an.. 
~apıya vurufUnu ~riiyoru : binbqıya bakıyor ~ mıyorum. .. var .. Bu binbaşı Basandır_ 'lanıyoniu. Binbap yanındaki mill.&z:ime ikinci bir kumanda daha.. 

_ T de.. T de.. _ Buyurun hİnl>atL· - Eğer gon~erUmekte ısrar buyu- Karşısındaki mUlhime dalgın dalgm ı acele emirler veriyor. - Ayni hedef.. Tekrar.. AteJ! 
içeriden lüç bir ceYBp plmiyor. Bu y aruaclak.i bir koltuia gö.teri,-or.. rursaruz ben sıze çok minnettar olu- bakıyor: • - Emredersiniz binbapm.. Zafere alışkın topçular büttın varlık• 

aükut birkaç saniye kadar devam ediyor. - NaaalaınızL rum.. - Böyle iftıe delibnlı.. Rus ihtilAll 
1 

Arkasına bakan r-inbap Hasan bir lanyle çalışıyorlar .. 
Ilı.inci bir iaabi VUTUJU : - Tetekkir ederim miralayun.. - lnpellah Anumız olsun binbaşı .. bir kerre genişleee bu cepheden eaer adam anyor gibı ilf' tdeld nefere seıde- AKŞAMA DOCRU 

-Tak .. Tık.. - Vazifeniz epeyce c;ok m&. Yonl- Hasan ayala kalkıyor_ ayni asker kalmıyacak.. lniyor: Alqama doğru harp birdenbire yerl-
Bu aefcr tok ve ask.el' aeai ak.ediyor : muta be~onunuz~ hareketiyle Miralayın öniliıde ejilerek - öyle ama blnbap.. Ruslar aktet-1 - BUyük istihklm durbinini getir. ni deği§tirmişti .. DUşman siperlerindeP 
- Cir.. - Hayır .. Miralayım .. Beni masa y~ kapıdan çıkıyor.. mek .istedikleri sulh mııahedesi ile tıea- Hasan bütiln dikkatiyle bu büyük akseden top sesleri müttefik cepheyi br 

Binbap kapının tokmaiım çeYirerek ruyor.. Ne biley1m gözlerim, kolum ROMANYA CEPHF.slNDE ba kuvvetlerini cepbedeıı çekeceklertbayrap bakıyor.. def yapıyoniu. Müttefik kumandanlat 
adımını içeriye atıyor. harba alışık ta .. Hem.. Bunun için ~ Müttefik ordular 'l\ınamn cenup sa- mi? Neferler bilyiik bez parçasmı bir tea- bu tuhaf hAdlse lc.aJ1ısında birşey ar 

Kadife uthınlu büyük pencerenin den bir ricaya gelmiftim.. hillerini baştanbaşa doldumnqlardı.. - Nasıl olsa orada bUyUk ihtiWler Jim tpreti farzetml§lerkeı büyüyen lamıyorlardı. 
ii im de büyük bir m.mcla akalı UZUD - Buyurun.. Biz Almanlan geçiyoruz ve orta bat- ba§J.ıyacak.. Harp içinde bir ihtiW en 1 bayrajın üzerinde Basanın eöz1erine Dilrbinlerini dilşman cephesine ~ 
iz ·nca. lunnm yamıldı bir adam aö- - Beni cepheye gıöndermek kabil taki TUrk ordusuna geliyoruz. Tuna t mUthq bozgundan daha feddlr.. Bir 1 

fU bir satır aksediyor. eih~. 
riö-onm.. Hwa kapedaa .ilr.i.. üç aclım deiil mi? ~ atlarım sulJ)'8D TUrk ~ıbrn Çarlık ordusu lhtillle brlfb mll cBaldat sukut etti.:t On bata Rumenlere yardımcı oJ.-
~r. ve .,.alan k11VVetli bir Jaareketle Hayret ve tardlp dolu ......... r]a lerinfn öte tarafta &kübn diipnan si- 1Nnıda kuwet ml kalır!- U.•nın bap &ıllne cflitü1or. Ruslarla Rumen kuvvetleri birb~ 
bidNrine vunıy~ : • lliraJa)' Basana baktı... perierindm perQlan yoktu... Bu topel Bu .arada bir nefer Jçeriye Prl1oı'· Soluk kıt gününe njmen bütün vil- sillhlanm çevirmiflerdi. Bu ~ 

- ~ teriler -.,.roUun miralay.. Scıara 1stanbu1u teıbtmek iRi7ell raJdar onlara JıiG ,.u.mcıhk hiai ftll- AçıJmı Çer bpımndan ammla bera-lcudunu mbl bir atef bplayor.. Ga- ya .hes> De idi? 
T~ bir ce-.n : ---.. bu ee9lll w1Wuw ıaldrW ıa.. miyord11. '- quk bir kit •t.len• c1aauk ~· te11marmbı bo,,ttk bhnmmu. ı.a .c1 - 8if nMi -



Türkiye-Iran dostluğu 
Tahranda on mukavele imza eden 
Türk heyeti Ankaraya dönüyor 

Persepolis harabelerinde bir 

Y azan : Tok Dil Telrlka No: 2 7 

Nereye, hangi hedefe nişan alacağını 1 - Hadi be! Atlara biraz mahmuz vu-
şaşıran Tavukçu paşanın lcşkeri bu ani 1 run! 
ve umulmaz mukabele karşısında bir- • - Ne oldu? 
çok canlar verdiler ve dayanamıyarak - Şimdi hikaye anlatmak sırası de
geri kalanı, atlarını döndürüp dolu diz- ğil! Kaçır~larımız arkadan mutlaka 
gin kaçmağa koyuldular. imdat alıp gelecekler .. 

Kntırcıoğlu kaçanların arkasına sal- - Kimler? 
dıran arkadaşlarına bağırdı: - Keşif kolu .. 

- Heyy! Kızanlar! Kaçanı kovala- ................. . 
yın! Lfıkin dokunmayın! Size kasteden- Katırcıoğlunun ortalığa velvele ve 
lere kastcdin! telaşa veren haberi üz.erine bütün ora

·················· 
Katırcıoğlu arkadaşlarını bu hal ile 

&alıp, kendisi atını çevirdi, uçarcasına, 

yürüyüp gelen Gürcii Nebi ordusuna 
ınülaki olup: 

- Bre adamlar! Kağnı ile gelseydi
niz, şimdiye bize yetişirdiniz. Yahu 
nice canlar telef oldu. Ne kavgalar ol
du!. 

Diye bağıra çağıra 
Yaklaşıp: 

Gürcü Nebiye 

dakiler yıldırım gibi geriye atılırken 

beri tarafta da hemen bunun ayni ol

muştu. 

Bozulanları on on beş dakika kovalı
yan Katırcıoğlunun efeleri ve arkadaş
ları bir yerde durmuşlar, geriye dön

müşlerdi. 

Fakat, Veziriazam Murat ağaya da: 
- Aman paşam! Ne durursuz, Çar

ha [1] cılar bozulup, birçok şehit bı-
•••••••••••••••••••••••• 

(1] öncü, keJif kolu.. 

saray yapıldı · 

Dedi. Katırcıoğlu gülerek: 

- Ya! Tavukçu pa,<ıa dedikleri heri
fin yüziinden .. 

Kül rekoru 
Bir müddettenberi Hollandada tiryaki 

müsabakaları çok itibardadır. Bu müsa
bakalardan biri ahiren püro tiryakileri 
arasında olmuştur. Mesele çok mühim
di. Bir ckül rekoru• kurmak 1 

Müsabıklar elli kadardı. Ve iki uzun 
masa etrafında toplanmışlardı. Büyük 
bir tütün fabrikası direktörünün riyaseti 
altındaki jüri heyeti salonun nihayetinde 
yüksek bir kürsü üzerinde bütün yanş
çılara nezart edebilecek şekilde yeralmış
tı. Bunlardan biri on iki santimetre uzun

luğunda bir püro içerken on santimetre 
ve birkaç milimetre uzunluğunu bulan 
gülün bir zerresini bile yere düşürmedi
ği için galip ve kül rekorcusu ilan edil-

Bir para cezası
nın neticesi 

- A! Birader! Sen ona kabahat yük- Filistin manda hükümeti T abriye ya-
liyorsun ama acaba kusur onda mı idi? kınında Hiltin aıap köyüne 135 lngiliz 

- E?. lirası ceza kestiklerinde ahali köyü ter-

- Esi! Biz name yazdık, cevaoını ketmeğc kara vermiş ve bu fikri hemeıı 
her halde sağlam verip iki ta.rafın ka- 1 tatbik mevkiine koyarak köyde birkaç 

nına girilıniyecekti. ı ihtiyardan ba~ka kimseyi bırakmamış.-
~ - Ritm~di - tır. 
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LONDRA. MEKTUPLARI 

F rolayn Doktörü temsil eden 
artist bildiklerini anlatıyor .. 

Rejisör Von Sterenberg 
sinemaclığın ne halde 
bulunduğunu anlatıyor 

F.dwige Feuillere profesyonel bir ca
sus değildir. Ne Fransızların ikinci 
bUrosunda ne de Intelligence Service'te 
~ır. Fakat birçok yıldızlara 

faik olan zarafeti, gülil§lerinin cana ya
kınlığı hasebiyle teshir edici bir ca
sus tipi arandığı zaman hemen Edwige 
Feuillere hatıra gelmi§tir. Edwige Mar
the Richardı temsil etmiş bulunuyor. 
Okurlarımız bu meşhur Fransız ca-
8\lS\lllUn hayatını gazetemizde okumuş
lardır. Bu resimde onu Alınan zabiti 
Von Ludo ile görüyoruz. Bu rolü ya
pan artist Eric Von Stroheim'dir. 

••• 
Meşhur~ casusu Frolayn Dok

tor filiniıü de Dita Parlo temsil etmiş
tir. Dita Parlo kendi hayatını şöylece 
anlatmıştır: «Çocukken artist olmak 
niyetinde değildim. Şu veya bu filim
deki sanatkarı taklit hevesine kapıl

dığımı hiç hatırlamam. Emelim ilni
versiteyi takip etmekti. On altı yaşına 
girince bir tesadüf beni U. F. A. nın 

sinema teknik mektebine girmeğe sev
ketti. Orada dansa, meçe, patinaja ça
lıştım. Ata binmeyi, makiyaj dersle
rini, mizanseni öğrenelim. Altı ay sonra 
sahne vazilerinden Joe May tarafından 
cMahpusun şarkısı> filmi için angaje 
edildim. Daha ilk adımda Frölich'in Diıa Parla Madmazel DoktöTde 

partöncri olarak baş rolü yaptım. Ora
dan Holivuda gittim. Moris Şövalye 

l>Unyenın en pyenı hayret adamıy
le konUflDalt için iki ay evvel bir en
terviyu ricasında bulunmuştum. Bana 
Paristen telgrafla muvafakat cevabı 

vennif, gUnUnü ve saatini de tayin 

etmi§ti. 
Joseph Von Stembergten bamet-

tilfm aıı1aplmJ§tır tabü.. Marlen Diet
rich bu müthiş adamdan bahsederken: 
lılarlen Dietrich'in yaratıcısı, cümle
sini kullanıyordu. Dilnya sinemacılığı
na ve filimcllik sanatına birçok şeyler 

veren bu yUksek otoriteyi tanımak, ko
nuşmak bende yenilmez bir arzu idi. 

Mül8kat günümüze iki günlük bir 
vakit kalmıftı. Bana adres verdiği otel
den kendisi hakkında malfunat :iste
dim. Henüz gelmediğini haber verdi
ler. Bu vaziyet bana güzelce atlatıldı

ğunı aıllatmıştı. Bununla beraber, onun 
gibi otoriter bir adamın hiç değilse iti
zar etmesi lazımdı, diye düşünüyor

dum. Milllkat sabahı tekrar o •le git
tim. Tekrar gelmediğini söylediler. Son 
bir ümitle mülakat saatinde otele git
tim. Yoktu, salonda oturarak kendisine 
intizara başladım. 

Sahifelerini çevirmekte olduğum 

gazeteye daldığım bir sırada orta boy
lu, tıknaz bir adam yanıma yaklaştı 

Saatine bakıyordu: 
- Uç dakika geciktiğim için mazur 

görülmemi dilerinı, dedi. 
Meğer Paristen hareket eden tayya

re yolda, fırtınadan yarını saat kadar 
gecikmiş.. Mazereti bundan ileri geli-
yormuş .. 

He cParis masumları> filmini çevire- Anlattı: 
cektim. Fakat Eric Pommerle <Macar - Scarlet Impress'i gördünüz mü? 

Rejiaörlerden Ernest Lubitch Rapsodisini> çevirdim. Bunu cBir Bo- Ha dedim - yır, .. 
enos Aires dansözü> ve cKalp melo- -Tavsiye ederim, fevkalade birşey- vaffak oldu. Hele Merle Obcron.. lbu vardır. İnsanların nasıl tekamlil et
disi> filimleri ile cRapb cFrolayn dok- dir. Bu filmi bazı milnekkitler fena Muhatabım bir dakikalık bir sükUt- tikleri, sanatkArın bunu nasıl aılladıll 
ton filimleri takip etti. Frolayn dok- halde hırpaladılar. Sinemacılık ııanatı tan sonra devam etti: iyi gösterilmiştir. 
tor hakkında çok garip vesikalarım var. bu filimde son tekAmülünü göstermiştir. - Düşünmiyorlar, halk ne istiyor, Benim bu mütalaalarım için belki ele 
Ve tasavvur ediniz ki biraz da ona ben- Anlamıyorlar, anlamadıklarını da an- neden hoşlanıyor? Filvaki halkın her Sterenberg artık ihtiyarladı, diyecekler• 
ziyorum. Büyilk harp içinde mukabil hıilllyorlar. istediği verilmez. Fena olur akıl>eti... dir. Fa'kat ben sinema Alemi için he
carusluk teşkililtlarını hayret içinde Ben bir filim hakkında şimdiye ka- lnsanlık tekamül halindedir. Ben bu nüz pek gencim. İngiliz stüdyosu Mar
bırakan ve Frolayn Doktor adını ta- dar böyle bir lisan kullanmadım. Mar- tevakkuf devresini istifade için vesile leni kazandıktan sonra Merle Oberonu 
şıyan Anne-Marie Lesser bir aşk sai· leıı bana bu filimden çok iyl bah- sayıyorum. Münekkitler bu filmi yan- da kazanmış sayılır. Bu filim bir baş
kası ile, aşıkane bir hınçla casus ol- sediyordu. llk pruvasını görmem ıçm lış anladılar. langıçtır. Tahtını kaybeden kraliçeyi 
muştur. Yoksa 0 hayata bir muallim Parisc gönderdiler. Çok muvaffakıyet- Filim, sinema bir aynadır. lnsanlar ben çevirmek niyetindeyim. Bu husus
olarak atılmıştı. Cesur ve fedakar bir li bir eser olmuş.. Dietrich bu filimde nasıl yaşarlarsa orada noksansız ola- ta esaslar halledilmiştir. 

tahminlerimi altüst t.odecek kadar mu- rak gösterilir. «The Scarlet Imprcss'te> DANVERS VILLIAMS genç kızdı. Bir Alınan zabitini çlldıra
sıya seviyordu. Onu adım adım takip 
ederken casus oldu. Kapiten cX ... > adı

nı taşıyan bu zabit şark cephesinde teh
likeli bir vazife esnasında maktul ·düş-

·······~~~·~~~·~~·····························a&"~i~···~~~i~~i'i~···~~~··;~··················· 

Loretta Y oung başrolu tü.> Bir Macera romanı 
Dita Parlo burada hikayesine devam 

ederken parlak gözlerini kaplayan Son zamanlarda İngiliz komedi artist
yaşları dağıtmağa çalışıyordu. Devam lerinin dramatik rollerde görünmeleri 
etti: tenkit ediliyor. Meşhur komedi artistle

cAnne-Marle o kadar derin bir yeise rindcn Stanıey Hollovay İngiliz milli 
kapıldı ki sevgilisinin ölümüne sebebi- hayatında çok beğenilen cSon Şarkı> fil. 
yet verenlerden intikam alnıağa ant minde bir facia artisti olarak vaz.üc ka
. ti bul etmiştir. Bu meşhur sanatkar ikinıç . 

Madmazcl Doktörü bu hakiki hü- ci vazifesinde diğerlerinden daha çok 
viyetiyle temsil edemediğime mütces- muvaffak olmuştur. Onu güldürdüğü 
sifim. Blanşarın temsil ettiği Hain Kon- için alkışlıyanlar bu defa ağlattığı için 
doyan rolü filhakika mevcuttu. Fro- alkışlaml§lardır. Bu adam bundan se
layn Doktörün yaptığı işler o kadar kiz sene evvel bir kasap dükkanında ça
akla hayale sığmıyan işlerdi ki bunları !ışıyordu. Sonradan sahneye iltihak 
ancak derinden derine seven intikam- etmiştir. 

Marthe Richard Edwige Fenillere filminde cı bir kadın başarabilirdi.> :Margcret Viner ile James Carven, Pa-
•••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• raınunt hesabına sokakta rastlanan ka-

lf f et dalgası genişliyor :~~~~e:.:: 
zuunun çok güzel olduğu ve muvaffalu-

" Aca ipler,, salonları kapatılınca 600 ~:::2:~.:~ 
Lill Palmer ve Tullo Karminati tarafın-

soyunma mütahassısı işsiz ~aldı :::.. "!,."':: :=~:ı.:t: 
Amerika cSeru memleketidir. Şika- bölük cgirls> sahne üzerinde yer alı- J<ardina1 Hayea bu çeşit temaşayı maceranın ro~ olan bu filmin bir kıs-

goda saatte 1000 domuz öldürülür; Det- yordu. Orke$ranu1 ilk temposu üze- zevkine pek unun bulmıyordu. Onun mı harp aahnelenyle doludur. 
roit'da B. Henry Ford günde yüz oto- rine, her cgirb sağ ayağının ayakkabı- fikrince bu temaill dUn ahlika 914 yılında İtalyan hududunda geç
mobil çıkarır. . il sol en aykırı -yi idi. eBr beyanını Kardiı miş bir harp sahnesi de filme ilive edil-

nı atıyor, sonra yme tempo e, r- u ae P e _;.,.;.. Bu filim k LJ.enil . ü 
Bu havırlı istihsal insan faaliyetinin ayakkabnun, ppkanm, korsajm, ço- nal aylardanberi cÇıplak müteahhitle- ·~-· ço ~ mış r. 

bütün saha ve şubelerine §lllllildir.Me- raplai'ı.n v.s. sırası geliyordu .. Nihayet, rine> kınlı mücadeleye girişmişti. nohue 19 yaşında sevimli bir dansöze 
seli, temaşa hayatında, tiyatro direk- son tempoda, bu bayanlann kıyafeti Piskoposun mücadelesi aemeresini yaptljı tekliflerin reddedilmesinden 
törleri halkın çıplak kadın seyretmek- en sade şeklini alıyordu. vermiştir. Nevyork müddeiumumisi bir kudurarak müthiş .bir intikama karar 
ten çok zevk aldığının farkına vardık- Acaiplerin yüksek yıldızlarına ge- mayısta Broadvayda sıralanan biltUn vermiştir. 
larından Broadvayda on dört üyat- lince, bunların cSoyunması> en artis- cAcaipler> salonlarının )ulpatılmasını May Purdye adını taşıyan dansöz 
ro salonu açılarak cMeşher> meraklı- tik şekiller alıyordu. etmretmiştir. kibar bir seyircl kütlesi önünde bir 

deruhte etn.ııiştir ... 

laruia Havva ana kılığında 600 kadın Bazıları aeyircileri nefes nefese tut- Altı yUz cSoyunma> müt.abamm fim- havayen dansı yaparken Donohue ona 
takdim etmişlerdir. • mak ve aon dncir yapralmı> da kal- dl ipiz kabnı§lardır. Hiç §ilphesfz bu karp benzhıle ıulanmıı ve atef veril-

Bu teınqaya: Acaipler adı verilnıişti. dıracakları Anı geciktirme yolunda 1pizlik uzun sürecektir. Z\ra bu tef- mi§ bir paket paçavra fırlatııu§tır. Der- cBirlnd sahifelik 8fb bir Amerikan lapn bir çift oluyor. Bu kabil filimlerde 
Tabii yıldızlar apansız her türlü el- hususi bir 18Dat lllhib1 idiler. Bu Joan birlerin yasak edilmesi kat1 mahiyet- hal canlı bir mep1e halini aln zavallı filmldir. Amerikan milyarderlerinden muhakeme ve mantık aranmaz. Aal1 'ise ve cSetrl avret> tetemmUmatmdan Vamer tarzının daha ileri sürillmU, tedir. dam& feryatlar 1çlnde labDeye yılul- blrlnbı gUzel kw le bir gazete muhabl- haizi eheınmlyet olan .lıenk ve hareket 

9ynhnq olarak gözükıniyorlarch. Çıp- ve daha sinirlendirici bir teldi idi ki Nevyorkta cÇıplaklıh vefat etti... 1D1f ve a1cıada da panik hAsıl olmUf" Y canlandırmaktadır bolluiwfur. dlk sahifelik llfb fllmlll-
lü bir bdm ctftiha aver> dellJdir. cKaçıcı manzaralan heveUlrları ta- Tabii gelecek meak dalpmm kadar. tur. BUı ldm..Jer ıenç Jmm hndadım rlnln garip qkını . do bunu fazlenyle bulmak bbJldk. B1I 
Bu teına§alanıı en meraklı ciheti cSo- refmdan hilhe- takdJr ediliyordu. ~ llOTHlŞ lNTtKAM ~ de zavallı artist nakledil- llkönce birbirlerine bqı bir kin .. ,filmin Uç 1-tlJCa ro1ih:d1 Tyrcım Povert 
~ faslı idi. MwJA, pk giyinmif ra bunlar için mcletba .o.del merate- ı. Azt9tledn Wlcbı aOelerindm diil lwtıaede M1J1ı rmklar umt.rı. ~ llbl llfırilnen bir çift.. Birçok ma-o »an A.,.,...,., ve Lotetta Ycnma *9 
tllm bdar .uzeı bdmı mUrekkep 1* binde *1eriD Mil ldrlilal lllt. 1ılrlae ._... olllD .-c llAütin ~ K1ıntWUr. _..... .- WrWdnl inme _. raldl ftiia'I' dir. 
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FA VSTA 
Tire mahkemesi Baş katipliğin-

1
1 

den: 
Karşıyaka Tirenin dört eylUl mahallesinden 

Kiriş kızı Mahire ve ayni mahalle
Donanmacı ve Osman· den Kiriş oğlu Ramiz ve Kiriş oğlu 1 

zade ocailından: kızı Şahande ve öd.emişin Adagide 
Yazan: Mlşel Zevako ah M --------------" I Ocağımıza kayıtlı partili ar· n iyesinden ehmet Emin oğlu .. •••••••111••• .... - .... - .... - ...... _ .. ____ kadaşların birbir ile tanışması Abdullah ve ödemişin yağlar le.ö-

-7- ve semtimizi alakadar eden yünden Mehmet Emin kızı araların
da müşterek Tirenin Yeni oba kö-

Miralay Kı.rtyon'a cevap vermedL r na doğru sıçramıştı. her bususat hakkında hasbi- yü fıududu dahilinde taraflan şi-
Sözilne devam etti: Şövalye kılıncını ucundan tutmuş, halde bulunmak üzere parti malen İzmir şösesi şarkan Kara bacı 

- Monsenyör, ben (Lig) cemiyetine sapını önüne gelenin kafasına yerleşti- başkanhğının tamimi veçhile cenuben çay garben çay ile çevrili 1 

teslim oluyorum. tsviçreI.iler! Koldan riyor, bu suretle üzerine atılmak isti- her hafta Cuma günleri saat 7840 metre murabbaı bir kıt'a tar-
ayrılmız. yenleri gerileterek yol açıyordu. k" b k la ve yine ayni mahallede şarkarr 

_,_ taraf larından on se ız uçu ta ocak b ina· 
Ansız.ın bir gencin etrafı çuıw.tan se- Giz.in en hararetli tar d yol cenuben yol garben çiftlik tarla- ! 

si duyuldu. Hiçbir kimse ağzını açama- Menivel: sın a umumi toplanb yapıl· sı şirnalen uncu Ali vereseleri ile 
dı. Hattı Gizin miralaya doğru uzanan - Kırıyon, teslim olunuz diye bağı- makta olduğundan ocağımıza çevrili bir hektar 6640 metre murab-
eli birdenbire durdu. nyordu. kayıtla bütün arkadaşların bu baı tarla ve ayni mahallede şima-
Miralayın üzerine atılmağa hazırla- Giz: haftalık toplantılara gelmeleri len yol garben yol cenuben Şevki 

nan Kırıyon da kararm1 yerine ge~ -Kınyon şu iki yaban domuzunu bana reca o!unur. Başkan oğlu v~reseleri şarkan çiftlik ve rner
medl Vatifelerini terketmek üzere bu- teslim ediniz. Askerlerin ile birlikte 1-3 l81l) Fuc;. t lyiman aile çevrili iki hektar 1560 metre 
lunan tsviçrelüer de yerlerinden kımıl- Paristcn çıkıp gitmeğe izin vereceğim. murabbaı tarla ve ayni mahallede 
dıyaınadılar. Alk:ışlamağa hazırlanan Diyordu. ç şarkan arık ve Kiriş Hasan şiına-
ahali bile derin bir silkOta daldı. Bu sırada Pardayan ayaklarının uç- eşme 1 len ve garben mer'a ve göl cenu-

Zira bu ses ()}anca §iddetiyle haykır- lanna kalkarak kılıncını havaya kal- ! j ben göl ile çevrili bir hektar 28S2 
mıştı: 1 dırdı. Elbiseleri parça parça olmuş, eli j PLAJLAR metre murabbaı tarla ve yine 

_ Alçak! Bir alçağa teslim oluyor- yüzü kan içinde fakat gözlerinden ciır ( ayni mahallede tarafları Firdefs şi-
sun ha!.. et ve cesaret parlıyordu . Ç J malen sahibi senet çiftliği garben Ki-

eşme p ajlan icara veri- 1 1 Miralay müthiş bir küfür salladı. Gi- K.ırıyon şa~kın bir '\'aziyette, asker- riş oğ u verese eri cenuben Deli 
ı d d wıl w .. t tm b' halde lecektir. Kestelli caddesı'ode M taf l . l ili' b' h k zin çehresi değişti. Ağır kılıncını yarı- eri e ag maga yuz u u.ş ır us a verese erıy e çevr ır e -

ya kadar çekti. Kendisine (alçak) diye idi Pardayan muzikaya kumanda ver- 1 Halk oteli bay Fuada mü- tar 2825 metre murabbaı bir kı'ta 
bağıran. hakaret eden· genci gözleriyle di: racaat. tarla ki topluca beş kıf a tarlanın 
anyordu. l - Muzika! Kralın rr. .... rşmı çalınız. 1-15 (798) hissedarları arasında taksimi rnüm-

Delikanlı boş bulunan dairenin orta- Marşın uyandırdığı heyecanla asker- W: :tı: kün olmadığından ve beher hekta-
sına atıldı. Miralayı itti. Kollarını ka- ' ler hep bir ağızdan cyaşasın kralı diye İzmir Birinci lcra M~ınlu- rı yüz lira kıymetinde bulunduğun-
vuşturdu. Hala işitilen onun sesi idi: i bağrıştılar. ğundan : dan açık arttırma ile satılmasına 

_ Hanri dö Loren, Dük dö Gi:z!. Ba-! Alay muzikanın kalplerde uyandır- Bir borcun ödenmesi için haciz al- Tire Sulh hukuk mahkemesinden 
bamın katili! tki defa hain ve asi!.Fran- ; dığı coşgunluk, Grev meydanın afakın hna alınan ve paraya çevrilmesine verilen 9/ 5/ 936 tarihli ve 237 esas 
sa kralı dokuzuncu Şarlın oğlu olan da akisler yaparak halkın, korkunç gu karar verilen koltuk, kanape takımı, numara ile karar verilmiştir. Şuyu~ 
ben Şarl Dangolem, seni alçaklıkla it-

1

1 rültillerini bastırmış, askerler yürü bo- halı, seccade, aynalı dolap, ve piya- un izalesi zımnında açık arttırmaya 
ham ediyor, seni kapalı bir yerde dliel- rusuna başlamışlardı. no ve dikjş makinası v.s. esyanın konulduğundan ve açık arttırma 

edi ts ban 1 t 1 P rday Ş l h . . .. . de ikinci arttırması 1 S rnayı8 93 7 tari-loya davet "yorum. ter çere, s- a an ve ar epsının omin h. .. d"f dahi 7 / S/ 937 tarihine müsadif cu-
1 1 · edi~· .. de •- il li K kl hn alanın ıne musa ı cumartesi gu··nu" saat 

ter kı ınç a ist ·gın saat ve gım . .ı.::;.- er yor, ırıyon a ın ve \; :; _ onda açık arttırma suretiyle Yeni ma günü saat on dörtte başlamak 
tediğin yerde.. alamıyacağı bu cesaret karşısında hay .. ed bed t . d uzere arttırmaya konulmuştur .ihale-

Bunları dinlemeğe tahammül göster- retini gizliyemiyordu. Silahlar patlıyo muzay e es enın e S.:itılığa çı- 37 ih 

' 

Ur~ karılacaktır. Talip olanlann 
0 

gün si 8/ 6/ 9 tar· inde salı günü saat 
miyen yırmı· • kadar Monsenyör hançer- mızraklı ahali alay;\ hücum ediyor. M h ll d h 15 l kt A ~ 

c- ma a in e azır bulunrnaları ilan te yap ıaca ır. 1-uttırma bedeli 
lerini çelanişler Şarlın üzerine atılmış- zika ve kral marşı bütün bu gürültül olunur. 1493 (81 O) yüzde yetmii1 beşini bulduğu tak-
Jardı. re hakim oluyor. Bunların içinden Par-

~ .. _,~-l!'il!"ll••••..l•ıtJI dirde o gün ihalesi yapılacaktır. Bul-
Dük yine bir işaretle onları ~urddanur- dayan; .~11 s~ daima yükseliyordu: Satılı~ madığı takdirde en çok arttıranın ta-

du. Fakat gözleri kanlanmış, agzın - en. erı.. n arsa 
k öpükler saçıyor, delikanlıyı ihti.lalcı- Giz uğradığı bu bozgunluk karşısın- GüzeJyalıd4 Recaizade ve ahahhüdü bakbe i ~~lmak ~zerke 2 satış 
lara teslim etmeden evvel onu gü7.elce da yerlerin dibine geçiyor, ne yapaca- Selamet sokaklarile mahdut d a on ş gun uzatı aca 2/ 6/ 
tahkir iç.in kelimeler arıyordu. ğını ş:ışınnış bir halde caskerlerim, as- köşe başında 427-7S M. 2 937 tarihine müsadif salı günü sa-

Nilı.ayet kudurmuş köpek gibi ba- kerlerim> diye kekeliyordu. LAkin o- bir arsa ehven fiatla satı- ' at on beşte ihalei kat'iyyesi yapıla-
ğırdı: nun askerleri Parisin dört tarafına da- lıkhr. caktır.lhaleye kadar birikmiş vergi-

- Şarlın og~lu! Davetini kabul edi- ğılmış ortada kimse yoktu. Şaşkınlık, T ler alıcıya aittir. Arttırmaya iştirak 
alipler T. M. C. Renmi d ki h kı . 

yorum. Fakat korkaklık senin mensup perişanlık o dereceye gelmişti ki halk ilan işleri bürosunda Naci c ece erin mu ammen ymetın 
olduğun ailenin değişmez ve silinmez kaçışıyor, havaya silah boşalhyordlL T yüzde yedi buçuk teminat akçesinin 

okaya müracaatları. 
alametidir. Belki kaçarsın. Onun için Pardayan kılıncı kınına yerleştirdi veya ulusal bir bankanın mektubu-
seni muhafaza etmek isterim. Ta ki ben Alayın önünden sert adımlarla yürü- w l-3 nu vermesi lazımdır. İhale bedelini 
Balafra.. yor: • !zmir Birinci İcra Memurltiğun- vermiyen ahcı ihale bozulacak ve 

Bu sırada ortaya çıkan diğer bir - Krala yol verin! Krala yol verin! dau : on beş gün müddetle yeniden arttır-
adam Gizin sözünü yarıda bıraktı: diye bağırıyordu. Bunu işitenler Par- İzmirde Alsancakta Salahettine bor- maya çıkarılarak farkı ve fiat ve 

- Fakat sizin soyadınız Balafra de- dayanın hangi kraldan bahsettiğini bir cundan dolayı K:ıırşıyaka Soğukku- bundan mütevellit zarar ve ziyan bi~ 
ğildir Monsenyör! diye bağırdı. türlü anlıyamıyorladı. yu tramvay caddesinde 75 numara- la hüküm kendisinden tahsil edile-

Bu adam Pardayandı. Vaziyetin ağır- Birkaç dakika içinde Kırıyonun as- 1t hanede mukiın Halidenin ıpo- cektir. Rüsumu dellaliye ve ihale 
lığını çok iyi biliyordu. Asabiyetten çır- kcrleri Grev meydanından tekli bulunan Karşıyaka Soğukku- pulu ve tapu harcı müşteriye aittir. 
Pnımakta olan halkın arasından fırla- tım boyundan yeni limana doğru iler- yu tramvay caddesi eski 67 yeni 75 Arthrmaya iştirak edecekler bu art-
mış, önce Dük'e gözlerini dikmiş sonra lediler. No. h tahtani ve fevkani kapıdan tırma şartnamesini okumuş ve kabul 
da Kırıyonun muhafızlarının yanma ••• d tn . l l d ba 1 içeri girilince caddeye nazır sağ a e ıış o an ar a ve iti r o unurlar. 
sıçramıştı. Halkın bağrışmaları devam ederken b. od 1" 1- ·ı Fazla malumat almak ıs· tı"yenLer Tı'-

Hidiselere seyirci kalan Şövalye, Gi- nihayet Luklerk'in kumandasındaki lI ayı ve zemini çini pl.al'-a ı e ya-
rin tevkil emri vereceğini anlıyarak bin kadar c.Llg> askerleri Bastilden ko pılmış küçük bir medhal ve bunun re mahkemesi baş kitabetine ve 
onun üzerine yürüdil, sert bir lisanla şa koşa gelebildiler. Dük dö Giz çılgın- müntehasında bahçeye nazlr küçük belediye baş dellallığına müracaat 

" i]Ave etti: ca bir sevinç duydu: bir oda ve ittisalinde mutbah ve dı- etmeleri ve arttırmaya iştirak eden-

- Affedersiniz soyadınız Ba1afra de- _ Oh! Nihayet yetiştiler! dedi. şarıya çıkılınca otuz metre terbiin- ler muayyen gün ve saatte Tire sulh 
ğil. Tam askerlerinin yanına geleceği 51_ de ve derununda bir yemiş ağacını Hukuk mahkemesinde hazır bulun-

Giz sordu: rada bir el kolunn. yapıştL muhtevi bahçe tulumba suyu ile malan ilan olunur. 1424 (813) 
- Ya sizin adınız? Siz kimsiniz?. llerlemesine engel olan bu adama bo- mücehhez ve yukarı çıkılınca hah- -•••+•••••• .. • .. ••• 
- Benim adımın ne lüzumu var'!Si- ğuk bir sesle sordu: çeye nazır iki oda ve caddeye nazır İzmir lkinci icra Memurluğun-
• kine bakalım. On altı sene oluyor - Ne o? Ne istiyorsunuz? bir odayı müştemil 1500 lira kıyme- dan : 
etizi) sokağındaki bir otelde.. - Bitmedi _ ti muhammineli kargir bir bap hane Bir borçtan dolcıyı evvelce hacze-
'fül eri yerinden fırlıyan Giz bağır- 1 f / 6/ 937 tarihine rnüsadif cuma di1ip bu kerre saulmasına ka:rar ve-

dı. . • ? ~ İzmir Sici]i Ticaret Memurluğun- günü sant on birde açık arttırma ile nlen bir adet dosya dolabının birin-
- Bctızı sokağı mı . . Sen eger o be- dan : satılığa çıkanlacaktır. Bu arthrma- ci arttırması on mayıs 1937 pazar-

niın zannettiğim adam isen.. mahvol- Tescil edilmiş olan İzmir Yün d b 1 tesi günü saat on altıda ikinci art-
dun! .. Anlat bakalım! Mensucat Türk Anonim Sirketi mü a satış yüzde yetmiş beşini uma- t rması on dört mayıs 1937 cuma 
-Anlatacağım. O vakit amiral Kolin- raloplarından Hakkı Saffetin çekil: dığı .. t~dird~ en çok arttrranın ta- ~ünü saat on altıda Yeni müzayede 

:yiyi öldürmüş idiniz. Tam ayağınızı mesi üzerine mürakıplar heyeti tara- ahhudu bakı kalmak şartiyle satış bedesteninde satılacağından taliple
ölünün kanlı çehresine basacağınız za- fından Muzaffer A. Arelin mürakıp on beş gün daha uzatılarak ikinci rin muayyen günde mezkfrr mahal
man işte şu el .. Evet~ şu el suratını- intihap olunduğuna mütedair be- arttırması 26/6/937 tarihine müsa- de bulunmaları ilan olunur. 
za inmişti. O vakıttanberi adınız (Söf- yanname ticaret kanunu hükümleri- dif cumartesi günü saat on birde Ya- 1419 ,( 81 1 ) 
letc) (dayak yiyen) Hanridir. ne göre sicilin 1981 numarasına ka- pılacaktır. Bu arttırmada dahi satış 

- Demek o herif sensin!. Bana ba- yıt ve tescil edildiği ilan olunur. bedeli muhammen kıymetin yüzde 
kın, şunların her ikisini de tevkil din!. lzmir sicili ticaret memurluğu yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
Diri olarak yakalayın. Onlar bana canlı resmi mühürü ve F. Tenik 2280 numaralı kanuna tevfikan sa-
olara.k lazımdır. ımzast. tış tecil olunacaktır. Bu gayri men-

Ort.alık birdenbire karıştı. Korkunç 1 : BEYANNAME kul üzerinde herhangi bir şekilde hak 
gürültüler meydanı çınlattı. Klrıyon lzmir 7 /5/937 talebinde bulunanlar için işbu ila-
muhafızlarının yanına koştu. İsviçreli lzmir Yün Mensucat T. A.Ş. mn tarihi neşrinden itibaren ellerin-
alaylarının kumandanı herkesten evvel Katibi umumiliğine deki vesaik ile birlikte yirmi gün zat-

(Şarl) ın üzerine atılarak omuzların- Sayın bay. fında dairemize müracaatları lazun-
dan yakaladı. Lakin bir saniye içinde 20/4/ 937 tarihli mektubunuza ce- dır. Aksi takdirde hakları tapu sici-

. landı Çünk" p da kı vaben şı.'ket esas rnukavelenamesi- lince sabit olmıyanlar paraların pay-yere yuvar . u ar yan - . 43 .. .. dd . ib" 
1ın ı...~;., kaf . -l•~:~ nın uncu ma esı muc ınce ilk !aşmasından hariç bırakılacaklardır. 

cını çe&U.~ onun asına m ......... ~, · · ed k l h · 
,_.., k ıçtıma CÜ" o an eyetı umumiye- 21/5/937 tarihinden itibaren sart-
ıuuasını ırmıştı. · t "b• ed"l k .. 19 ~ nın asvı ıne arz ı me uzere 37 name herkese açık bulundurulacak-

Şarl : senesi için bay Hakkı Saffetin yeri- tır. Satı.,. İzmir ikinci icra dairesin-
- Giz! Giz düello davetimi kabul ·· k l k ba r"" 

eylcdiğinizi unutmayın! diye bağırdı. 

Ahalinin boğuk sesleri (öldürün, öl-
dürün) diye yükseliyordu. Giz ise: 

- Diri, canlı isterim! Canlı! 
Diye gürliyordu. 
Bütün bu boğu.şmalan, cereyan eden 

hadiseleri Favsta uzaktan, pençeresin
den seyreyliyordu. 
Şövalye miralayı kılıncmm sapı ile 

Gizin ayaklarının ucuna yuvarladıktan 
sonra Şarl Dangoleml yakalamış, Kırı
Y0n 'a, hareketsiz duran muhaf.ıs alaYt-

ne mura ıp o ara Y Muzaffer A de devam olunacaktır. Müterakim 
Areli intihap ettiğimizi sonsuz say- vergi tenviriye ve tanzifiyeden olan 
gılarımızla bildiririz. rüsum satış ve bedelinden tenzil 

lzmir Yün mensucat T.AŞ. olunur. 2762 No.lı Vakıflar kanu-
Mürakıplan nu mucibince taviz bedeli ile yüz. 

GABR1EL RUSSO de iki buçuk dellaJiye müıteriye ait
MUST AF A MONIR BtRSEL tir. Arttırmaya iıtirak ebnek istiyen-

8/ 5/ 1937 ler yüzde yedi buçuk pey akçesini 
Aslı gibidir. veya milli bir bankanın itiöar mek-

Jzmir sicili ticaret memurluğu tubunu hamil bulunmalan ve 37 / 
Resmi mühürü ve 3283 numaralı dosya ile münadişi-

F. T enik imzasl ne müracaatleri lüzumu ilan olunur. 
(806) 1425 (812) 

Yaz geldi. Iltcalarda. kahve· 
lerde bol Işık lazım, zira müş
teri kelebek gibi ziyaya üşer. 

Bir Standard limbası edininiz, 
idareli. dayanıkh parlak ziya
hdır. 

Acentası: HU..nll ldemen, Sa· 
man iıkele1i, ikinci Kordon, 
lzmir 

Sahife 1 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal-1 

gınlıklarına ve ağnlara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

ısbat etmiştir. 

ASPİRİN in tesirinden 

EB mar-emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

"' .......... mım .............. _.....,. ... __ ..... 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R AH Mi KAllADAVUT 

Sun'i gübreler AnadoJu Merkez Deposu 
Yemiş çarŞlSI, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3009 

~.ımıı ......... ıı•1W1 .. mril!&wı:mı:ı .. ımııı111:1 •1Mımsı1 m1mız:ımE1 .... • ..... m• ti - - . -· -- -l· 
•

1 .. 11!!': .... Nlll ...... llml .. ___________ .. ____ _ 

BÜTÜN DÜNYA 

DIŞ HEK!MLERI :VE~~~ 
PARlS DIŞ FAKÜL- -
TESINDEN MEZUN MUZAFFER EROGUL ve KE
MAL ÇETINDAGIN TAVSİYELERİ: 

SOGUK SU SERT FIRÇA DİŞLERf DİŞ ETLERİLE 
BİRLEŞDlGi YERLERİ, iÇ VE oış' TARAFINDAN 
GÜNDE İKİ DEFA TEMİZLEYİNİZ. HER ON BEŞ Ni
HA YET YiRMİ GÜNDE HER HALDE FIRÇANIZI 
YENiLEYiNiZ. 

BRONZ 
DiŞ FIRÇA LARI 

BU TAVSİYEYE 
TEMAMlLE UY
GUNDUR. 

BÜYÜK ECZANE VE TUHAFİYECİLERDE BULUNUR • • • • 
lZMtR BELEDtYEStNDEN : 

- Kültürpark içerisindeki 
büyük Fuar srazinosu binasm
da tadilat yapılacaktır. Bedel 
keşfi on bin liradır. Taliplerin 
şartname, keşifname ve projeyi 
görmek üzere Belediye dai
resindeki Fual' fen heyetine 

ve eksiltmeye iştirak için 
12 - 5 • 937 tarihinde Çarşam
ba günü saat 16 da Belediye· 

de toplanan Fuar komitesine 
750 Lira teminat akçesi veya 
Banka mektubu ile müracaat

lan. 
7-9-11 1403 (794) 

Kültürparktaki Fuar 88-

bast içinde A adasında Tur 
yağ, yün mensucat, pamqk 
mensucat ve Mustaf Ruşen 
deri ve köseJe fabrikası için 
bJok halinde yapılacak büyük 
bina açık eksiltme ile 12-5·937 
Çarşamba günü saat 16 da 
BeJediyede toplanan Fuar ko· 
mitesince ihale edilecektir. 600 
liralık teminat akçesi veya 
banka mektubu ile söylenen 
günde komiteye ve bu husus
taki şartname proje ve keşif· 
nameyi görmek üzere Beledi· 
yedeki Fuar fen heyetine mü
racaat edilmesi. 

7-9-11 1404 (795) 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 
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Sahife 8 

Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

CANYMEOES Vapuru 1 3 mayısta 
bekleniyor. Yükünü tahliyeden sonra 

Burgas, Varna ve Köstenceye yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 20/ 5/ 937 d e ge
lip Amsterdam ve H amburg için yüldi
yecektir. 

VULCANUS vapuru 20/ 5/ 937 de 
gelip yükünü tahliyeden sonra Burgaa 

N. V. 
W. F. H, Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UN1E 

HAMBURG 
LARlSSA vapuru 12 mayısta bekle

niyor. Rotterdam, Bremen ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

A MERiKAN EXPORT LINES 
The Export Steamship corporation 

EXMINJSTER vapuru 29 nisana doğ
ru bekleniliyor. Nevyork için yük ala-
caktır. • 

EXTA ViA vapuru 1 O mayısa doğ
ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak-

niyor.Doğnı Anvers ve Rotterdam Ham- york ve Bostan için Pireden hareket ede
burg, Gdynia ve Skandinavya limanlan cektir. 
için yükliyccektir. EXCHORDA vapuru 2 l mayısta 

Servis Maritim Rwnen Kmnapanyasmm Nevyork ve Boston için Pireden hııre-

SUÇEA VA vapuru 19/ 5/ 937 de bek- ket edecektir. 
!eniyor. Malta, Cenova ve Marsilya Ji- SERViCE MARlTtME ROUMAlN 
manlnrı için yolcu ve yük kabul eder. BUCAREST 

tlandaki hareket tarihleriyle navlun- DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ-
) d ,_. d V• ·kl"kl d 1. ru bekleniyor. Köstence, Sulina,Galatz 
aJ' aııoı egışı ı er en acenta mesu ı- . 

k b ı ve Galatz aktarması Tuna limanları içın 
yet a u etmez. ük" al k y aca tır. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve Tahliye binası arka
talığına müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

JOHNSTON \V ARREN Linea Ltd. 
Liverpool 

JESSMORE vapuru 9 mayısta bek
leniyor. Liverpool ve Anvers limanla
rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 

YENtASIR 

Olivier. Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
İR(NCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

EGYPTJAN vapuru mayıs bidayetin

de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 

için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NA VtCA TtON Co. L TD. 

AD JUT ANT vapuru 5 mayısta Lon

dra için yük alacaktır. 

NOT : Viirut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun Üc· 

reUerinin değişikliklerinden me

suliyet kabul edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 
Memleket hastanesi diş tabibı 

~luzaff er Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
---ll:ll!Eiii!;~ 

Yazı makineleri için toz tut· 
mıyan, ve makineleri daima te· 
miz . tutan en elverişli yağ 
,,UNIC,, markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçah handa 7 
numarada yazı ve hesap ma• 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur ımda FRA TE!.U SPERCO vapur ncen

TELEFON : 4142 / 4221 /2663 

-DOK TÜR 
Vamn, Kfu~~~~Ll~. Galatz~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
raile limanlarına yük al:ıcaktır. 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütabassısl 

Muayenehane: lkinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskeJesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

INCEMORE vapuru 30 mayısta b ek
leniyor. Liverpool ve Anvers limanla
rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 
Varna, Köstence, Sulina, G ala tz ve lb
roile limanları için yük alacaktır. 

SOC. ROY ALE HONCROISE 
DANUBE MARlTiME 

DUNA vapuru 12 mayısta b ekleni
yor. Belgrad, Novisad, Budapeşte,Bra
lislavn, Linz ve Viyana için yük a la

~ caktır. 
D EN NORSKE mid delhavslinje 

OSLO 
SARDINIA motörü 22 mayısta Pire, 

lskend criye, Dieppe ve Norveç limnn
larına hareket edecektir. 

" 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Şif A Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 

en .zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tay ·are 

A ltm 
Nikel 

F enni gözlük 

Baga çerçeveler 

.PAZAR 9 MAYIS 1937 
c s - • 
RADYOLiN Güzelliği artırır 

RADYOLIN 
Iıte misali 

RADYOLIN 
Dişleri sür'atle beyazlatır 

parlatır, mikropları aldürerek 
ağzı fenni surette temizler. 

Gündtı iki 

Diı etlerini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek has
talıklara mukavemetini artmr 
defa 

R.ADYOLiN 
KULLANINIZ 

:J 

BAHAR ve YAZ 
Eğlen~elerini 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap moforsikletleri, Rali ve 

Vitler. Aynı zamanda bütün dünyaca tanıPmış her cins boy 
bisikletler çeşitli Akordiyon armonikler, Petromaks lüks 
lambaları, radyo, her marka gramofon ve plakları istediği· 
niz vakit bulursunuz. 

NEREDE : IZMIR BALCILAR ısa 

NACiB SADIK ma~azasında 
:(~·'" ' • ~· :-«" .• Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz· 
lükJeri daima her yerden 

ucuzdur. 

ı:•': !' f • ~ .. '•J .... ~ .. • '• "( \ .•. • L~ .. .. "' ' ~ c -

Bir Gripin amadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRİPiN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş da kika sonra -· ..... ··············· ................................... . 

Ucuz - Tesirli - Zararsiz 

GRIPIN 

O EYLUL CIAliARAT DE.POSU IZMIR 

Tahta kurusu, si
nek, sivri sinek, 
pire, örümcek, ka
rınca, güv~. yakar
cık, al<rep ve yılan 
gibi akciğeri bu· 
Junmıyan bayvan
cıklan öldürmek 
için fennin son bul
duğu kat'i formüJ 
üzerine hazırlan

mış AMERiKAN 
Wbiz markalı iJa
cın her boyda am· 
ba'ajları ve dökme 
halinde aslı en 
ucuz fiatler!e de
pomu2da satılır. 
Toptancılara mü

him iskonto yapı
lır. Sorgulara he· 
men cevap verilir. 

Telefon 3882 

t!::!.. ~ • __ wow -- e __, 

zmir vilayeti Def erdarlığından: 
Haticenin eski yılJar kazanç ve veraset verS?isinden olan bor

cunun temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfikan hac
zedilen Hacı Mahmut mahallesinde Beyler sokağında kain eski 
28 yeni 30 sayılı ev tarihi ilandan itibaren 21 giin müddetle 
ınüzayedf':ye çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
Tahsilat kalemine müracaatları. 25-2-9 1276 (720) 

---· ..... ~ 

TOPTAN 
PERAKENDE 

lzmir Tramvay ve elektrik şirke
tinden: ' 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 11 Mayıs 1937 de saat 

7 den 17 ye kadar Mitat paşa caddesi • Dilaver Soka~ı • Sel

çuk sokağı ve mücavir sokaklarda kesileceği sayın aboneleri
mizce bil'nmek üzre ilan olunur. 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 
Başmüdürlüğümüz tütün kısmife tütün fabrikasınca 937 mali 

senesi içinde yapılacak mamul yaprak tütün ve makina aksamile 

boş zuruf ve sair mı\lzeme nakliyatı 21 • 5 - 937 günü saat 

15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konul

muştur. Muhammen nakJiye bedeli 14983,15 muvakkat teminatı 

1123,74 liradır. İstek lif erin 2490 sayılı kanun hükiimlerioe göre 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını muvakkat teminat nakit 

makbuz ve banka teminat mektuplarile tayin olunan saattan bir ' 

saat evvel Başmüdürlüğümüzdeki Komisyon reisine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartname muhasebe şubemizde görülebilir. 

11-15 1428 (809) 

11 Daimi encümeninden: . 
Bayındırlık Yönetgesince satın alınacak olan 600 kazma 600 

kürek 15 varyoz 20 küskü 60 çekiç ile 30 çadır 15 gün müd· 

detle açık eksiitmeye konulduğundan mevcut örneklerine göre 

bu ~şyayı vermek istiyenlerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıya

cakları teminatJari '. e birlikte 20 Mayıs 937 Perşembe günü saat 

11 de IJ daimi encümenine ba şvurmalarr. 1370 (815) 

- - -
lznıir inhisarlar Baş müdürlüğün

den: 
937 Mali senesi içinde Çamaltı Tuzlasından merkez satış 

deposuna getirilecek 5000 • 8000 ton çuvallı, 100 - 500 adet 

sandıklı 200 - 700 adet torbalı tuzun şattan depoya nakil ve istif 

hamaliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 105,78 l:radır. Istiyenler muhammen fiatlerle 

şartname!ini muhasebe şubemizde görebilirler. isteklilerin 20-5-
937 günü saat 15 de Başmüdürlüğümüzdeki Komisyona gelmeleri. 

9--13 1409 (814) 

Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir eczanesi TELEFON : 2067 

•• . . ' -
.; ., . ... . ~ - . .. ...... -

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• 
Devlet Demiryollar1ndan: 

. '~-~ .. --:- .... ·. :~- 4: ..... 'f':~~ı:.: ...... ~.·~~\':ı 1 
• ' • f,...- •' .. • . . 

E3kişehir atelyası için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. Taliplerin 

imtihanları Ankara, Eskişehir . ve H. Paşa depolarında ve lzmir· 

dekiler içinde Alsancak atelyesinde yapılacaktır. 

isteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir Cer atelyeıııi 

müdürlüqüne mür.llcaatları. 7-9-12 1388 (790) 



MAYIS 1937 

YENi TOPHANE 
markal! terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 

Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 

No. 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdar. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin a
zarı dikkabna 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını Ye nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikalan, yüzde kırk bet mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeJeri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlar1nıza ( Ôküz başı ) markala Turan mamul~tı 
küspe yedirerek onların şayanı . h~~ret de~~.cede_ semız
leyip kuvvetlendiğini ve inekler!n.ızın verdıgı sütun fazla 
mikdarda çoğaldığım göreceksınız:. 

Meccani numune ve tarifname için f abrikalanmız ma
mulih lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

BEYOGLUNDA 

B istol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiş ucuzdur. 

........ , ..................•.....................................•.... 

Taze Temiz lJcuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat 
• 

eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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KUVVET AR.TAR • ESARIF AZALIR 

:··································· ···························=······························································: . . 
: ................. ~ Biit .. n dilny=.ıaa nakliyatın ınühinı bir kısn11 tercihan t ................ : 
• • . . 
~ ( ŞEVROI~E ) ile yapılnıaktadır. Bunun sebebi de bu ~ . : 
: ................. € nıakinaların az masrafla fazla randuman vermesidir. r ................ . 

• • . . ................... , .....................•............•............•..•.............•..•••.....•..•••••.••••......•.•........... 

• • • •• 
TAMAMILE YENi, DAHA KUVVELI MOTOR 

. . ,, . ... . .. 
DUZELTl~MIŞ VEZiN TASKIMI SAYESiNDE ARTMIŞ YUK SAHASI 

• • 
TAM-SERBEST DiFERANSiYEL - . HiDROLiK FRENLER 

TAMAMILE YENi BİR MOTÖR. - Şevrolentn tecrube 
ve tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik. tepeden su
pap usulünde kamyon motörü biçimi.yeni 1937 Şevrole 
Kamyonuna, yeni yuksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatta eski.sinden daha büyuk bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmıştır. Tork daha yüksektir, dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmışlır. Bu arttırılmış kuv .. 
vet idareden hiç bir fcdak:\rlıkt~ bulunmadan elde 
edilmişler ıira 1937 Şevrolc Kam· 
yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni molör zaman ve paradan ta· 
sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştır : 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 

dayanıklılıklarile meşhur Şcvrole 
Kamyonlarından da ~ha sagtam 
ve daha şayanı itimnttırlar. 

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan

lara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en mu terakki bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrole Kamyonunda 
bulunacaktır. Duzeltelmiş vezin taksimi yüktı arttırmak 

sayesinde ödeyen yük için daha büyuk yer verir. Şevro• 
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka 
aks kuvanı, şanı bütün yuklerden kurtarır ve Şc\'rolenin 
itimada sayanlığını artırır. Yeni bir şase daha buyuk 
kuvvet ve daha fazla melanet verir. Dıııcltilıniş, ken

diliğinden mafsallı. kamyonda kul- : 
lanmak için bilhassa imal edilmiş · 

hidrolik frenler muspct, ve ıııusa
vileştirHmiş frcnaj hasıl ve balata 
kalınlı~ı ku118nmakla azaldığı za
man Lile fren labanlnrile knsırnklar 
arasında tanı tcm:ısı temin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
İskenderiye. Mısır. 

1 TELGRAF : KUTAY 1 
OSMAN KOTAY 

IZMIR 

1 TELEFON: 2704 1 

~ ................. --= .................................................................. .. 
- ~ - -;.- . . '!"· I"."' ' '· 1 

' . . t ., ~ ~ .. ;,, . 

Göz 'iie~imi 
= 

MİTAT ORELN 
Adreı - Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

&wzw+atazrzv;ıcz}~J.z.ı 

DOKTOR 

Sami Kuf atçı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe trıı"'l vay cad
desi 992 Tele fon 3668 

1-26 (481 

Haraççı Kardeşler 
MobiJyeJerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba;arJDIO! En lüks Avrupa mamulab ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuılar.nı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ Eo lüks, beyaz ve san nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llaraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K A R A 
ma« .. azalarından teınin e edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. , ........................... . 
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Amerika cümhur ,.eisi son zamanlarda Filpin adalannı ziyaret etmiştir. 
Burada Filpin ordusu tarafından yapılan a.skcri gösterilerde ha.""tr bulun
muştur Filpin ordusu. 30 bin kişidir. Klimilen nıotörizc kıu.ıvctlC1"den mü
tegckkü,'fr. Kılişcmiz Filpin a.tkcrlerini gösteriyor. 

ispanya aulannda beynelmilel kontrolün tatbikinden cvı•cl Bask ao.7&üle
rinc mühim miktarda silah, mühimmat çıkanlmı§tır. Kıliıemiz Bilba.oya 
küçük tanklann ihracını göstermektedir. Burgos hükümcti Bcuk acıllille
rlne erzak t<l§lyan vcıpurlann aildh ve mühimmat ta çıkardıklannı iddia 
etmektedir. 

PAZAR 9 MAYIS 1931~ 

Londrada taç giyme merasiminde impat'atOTluğun her umıfından gelen 
askeri kıt'alar ge)it resimleri 11apacaklardır. Kıli§cmiz bu kıt'alardan l:ıirinJ 

tören ünifonnalanyle tecrii.be ge)itleri 11aparken gösteriyor. Zabitler u
kef'lerinin en küçük tefeJ'MUJta kadar kıymetli bir manzara arzct• 
mclerine dikkat ediyorlar. 

• A e 

ır acıanın 

manya kaybolan z • e n 

Ve Budapeştede 
ya günden güne daha büyük 

• • 
ınşaatını 

• • 
sının 

• er e ye 
Nevyork, 8 (Ö.R) - Hindcnburg 

balonu faciasının zayiat blançosu 
şimdi kat'i olarnk otuz üç ölüden 
ibarettir. Kazadan kurtulnrak sağ 
kalanlar altını beş kişi ise de bun
Jann da birçoğu vahim bir vaziyet
tedirler. Kaza, balonun ateş almı
yan Helium gazı yerine çok müş
teil olnn hidrojen gazı ile doldurul-

1 masından ileri gclmistil'. 
BiR MEMURUN BEYANATI 

Lakehurst, 8 (A.A) -Zeplin iniş 
direğinin dibinde beklemekte olan . 
ve infilak anında balonun altında 
bulunan memurlardan biri şu be-ı 
yanalla bulunmuştur : 

- infilak vukubulduğu zaman ı 
balon yüz metre kadar yüksekte idi. 
Muvascıliitlnrından sevinen yoicula
rm mendil sailadıklarım görebiliyor-
dum. Birdenbire infilnk vukubuldu. 
Ve bize doğru gelen duman ve ateş
ten evvela kaçtık. Fakat birkaç da-

I 

Alman JtpUnı 
KAPTAN PRUSS BANDAJ 1 CöRfNGIN BEYANATI 
JÇINDE Berlin, 8 (A.A) - Almanya ha-

faaliyette bulunuyor 

kika sonra henüz yaşıyanlan kur
tarmak için balona gittikse de bula
bildiğimiz birkaç ceset tamamen kö
mür haline gelmiş ve te his edileme
mekte idi. 

KAYBOLAN ZEPLiNiN 
TARiHÇESi 

Nevyork, 8 (A.A) - Hindenbur- va nazın general Göring neşrettiği 
gun cnknzından hala ince bir du- bir beyannamede ezcümle §unları 

man çıkmaktadır. Kaptan Pru~~ I:>a- sö~emekted~r : . . . . Bııdapeştede Avııstwya Cumlıuı uislnill misafir oldıığu saıavda Aı•usturya•Ma(a1 bayıaklatJ dalgalamıw 
şından ayaklarına kadar bandaJ ıçın- . iman mılletı ıle Amerika mılle- V 8 ( ö.R ) Lehistan ha- verdikleri haberi acı bir tesir uyan-f ediyorlar. Ve Almruıya ile ltnlya ara-

Berlin, 8 (A.A) - Lakehusta bir 
infilak neticesinde harap olan L. Z. 
129 zeplini F riedrischafende 1932 
de yapılmağa başlanmı~tı. Uzunluğu 

h aras clak. h 1 kı . nrşova, - ın 
dedir. Vaziyeti gnyet fenadır. Leh- ı~ .1 ava yo u~~~ ymetı "ci siyaseti Berlin _ Roma mihverine dınnıştır. sındnki anla~mnya rağmen Duçeye em-

. · d f d ve cmnıyeta hakkındakı ıtımat kat- rı · t bcsl _,J_ d -..1' ı manın vazıyetı e ena ır. . l w. d' dost vaziyette olmakln beraber Alman- Viyana, 8 ( ö.R ) - Avusturya ve nıye cmt=u: evam ._-wyor ar. 
B }" 8 ( ) l hk" ıyyen sarsı mış degıl ır. Almanyn • . . • . . D"ğ tnrnfüı v· t 1 · 

k 
el r ın,. A A.~k -- Ah makn ta tı- iki memleket arasındaki hava nakli: ya ve İtalya arnsında askeri bir ittifak Macaristank &JAyası ınnhd k~f _,.~~ya- d ıb•~r. d M n 'f::ın ıın!: e e~ 

·at leyell merı aya are et e - y t d . ,. . k akdi ihtimnli burada endişe ile knr- nın mer e-Li vrupa a ı aiUıyeUnı ar- en ırm c acar c re 
mekte olan Avrupa vapuruna bin- iç~~n~on a~mı .~b;İttd te~~ı;f d et:ıe • şıınnmıştır. Bilhnssa Almanya ve ttnl- tan bir endişe ile takip etmektedirler. Kont Scpuliçin milhim beyanatı lnU. 
mCk üzere hususi tnyyare ile Cher- cektir A ecr~k ebir. el n " kıs ıda le tl :- yanın gnrbi Avrupa paktı için yapıla- Avusturya gazetelerinden biri Macar şnr etmiştir. Kont ilk önce Macar mi}. 240 metre kutru i e 41 metre idi. 

İskeleti Duraluminden yapılmıştır .. 
Şişme kabiliyeti 240 bin metre mi-

• merı a r eşı ev e erı- taraf dan la ı · · b .. .. k b" ekser" tı ı ·r isf 
bourga hareket etmiştir. Bu heyet nin bu işin ba§ünlmasındn bize yar- cak müzakerelerde taarruz vaziyet.ini mebusu Rosfcld m ynpı ~ etınm uyu ır w ıyc e cgı ım 

kabı idi. Bidayette helium gazı ile 
şişirilmek üzere inşa edilmi , fakat 
bilahare bundun pahalılığı ile vazge
çilmişti. Her biri bin beygir ku\tVe
tinde dört motörle mütcharrikti. Se
fer bc:ışınc dört ila beş bin kilo kar
burant kar edilmesi için ağır yağ ile 
isliyen motörlerle teçhiz olunmuş
tur.. Hindenburg vasati ve normal 
olarak saatte yiiz elli kilometre ka-

doktor Eckner, profesör Bock. mü- dım etmekte devam eyliyeceğinden jtcsbit hususunda tngiltere ve ttnlyanın beyanatı neşretmiştir. Bu beyanat Vı- (Meşru hnnedaruı baglı) ~l~~ğunu ~ 
h d. H f f ·• o· k · · c G . . . ı· b k u~-: 1--h 1 · ek Almnn yanada çok derin bir tesir husule ge- yan ederek knillığın iadcsı ıçın bir ple-en ıs o man, pro esor ıec man emınız. eneral orıng yem zep ı-ı a cm & .... ıw u ettirm ve - . . ıl k 

1 
.11 . • 9Q 

ve hnva nezaretinden kaymakam nin inşaatının tesri edilmesi hakkın- ı yanın şark hudutlarını bwıdan hariç hı- tirmiştir. Mebus ltnlyn ve lngiltcrc ara- bısıt :np nen ° ursa mı etin ~de 
Drithaupden mürekkeptir. da da emirler venniştir. rakınak için birlikte çnlışm;ığa karar sındnld lhliHüın Macaristanı ne mi.i}- ekserıyctlc buna. ~ar vcrece_ğini ve 

········••············•·•·····•···•··· ·•········ .... ............................................................................... . 

lumun eye a 
Siyasi hayatının en y 
hitabesi olarak kabul ed·ı 

ve ti 
k bir 
• • 
ş ır 

teylemekte idi. Balonun altında i\ç 
kat üzerine kurulmuş olan kabineler 
elli kişi alacak genişliği ve bütün 
konforu haizdi. Ayrıca İgara içilen 
yeri dahi vardı. Kabinelerde sıcak 
ve soğuk su da mevcuttur. 

Şimali Amerikaya seyahat üc- Paris, 8 (Ö.R) Mebusan mec-ımıynn barışçı bir zihniyetiyle göste-,masını isteriz. Zira bu yüksek bir 
reti bin, cenubi Amerikaya bin beş !isinde dün akşam açılan umumi si- re.bilir ... l§!i sı~ufı makul olmalıdır • .f ransaya kar ı dünyanın takdirleri
yüz mark idi. Frankfuttan Lake- yaset i ti.zah ve münakaşaları bu sa- Zıra buyuk hır kudret kazanmış ve ni celbedecektir. 
hursta iki buçuk Rioya ise dört gün- hah devam etmektedir. Dünkü cel- hakları tasdik edilmiştir. Diğer taraf- Başvekil meclisin büyük bir kısmı 
de gitmekte idi. se, be: şvekil bay Blumun derin bir tan patronlar da ~ daletc müstenit tarafından hararetle alkışlanmış ve 

Şirket bugi.in en mükemmel balo- tesir husule getiren müdahalesiyle olan bu islahatı geri hırnkmağa te- arkadaşları tarafından tebrik edil-
nun~ kaybct~iş b~lunmaktadır.. bitmistir. Başvckll partile.rirove mil- mayül edemezler. Onların da tam bir miştir. Radikal sosyalist partisi re-

Hnlen servıs halınde yalnız Gra lctin birliği için heyecanlı bir davet hulusla sosyal terakkiye iştirak - et- isleri BB. Daladier ve Chautemps 
dcp~n vardır ,~i,l on ~.neli~tir. Hin

1
- yapmı tır. Demi tir ki : meleri lazımdır. • ellerini uzatarak ona doğru koşmuş-

en urgun pmn arı uzerıne yapı - v w b d ·· ·· · Başvekil hükümetinin faaliyetin- lar ve kürsüden inerken muhabbetle makta olan baska bir kabili sevk -- ı aptıgım u avet bulun mıl-
balon halen F riedrichnfen tezgahla- Jetin davetidir. Şu son senelerin ta- deki manayı kaydederek demiştir ki: ellerini sıkmı§lardır. Mecliste ve ko-
rında bulunmaktadır. rihi demokrasinin sarfettiği ga}'Tct- - Bir seçim ittifakından doğmuş ridorlarda Blumun nutku uzun 

T AZIYETI...ER lerle doludur. Fransız demokrasisi olmaklnr beraber hükümetimiz mil- uzadıya tef ir edilmi~ ve siyasi haya-
Prag, 8 (A.A) - Rei icümhur B. kendisine ve dünyaya ıspat etmeli- letin yüksek menfaatlerinden mcsul bnın en mesut ve yüksek bir h ita

Benes B. Hitlere bir telgraf çekerek dir ki sosyal terakki azmini nizam olduğu kanaatindedir. Bizim zama- besi olarak kabul edilmiştir. D ün 
Hindenburg balonu felı1keti müna- ve itidal fikriyle telif eder ve hürri- nımızda nizamsızlıldar ve cebrü 8qamki celse bu umumi intiba 
.ııebctiyle samimi sempati hissiyatı- yet müesseselerine bağlılığını icn- ıiddcte asla m üsaade ctmiyeceğiz.. üzerinde nihayet bulmuştur. Bugün 
nı bi ldirmiştir. '.lındn nzim ve karardan mahrum ol- Giriştiğimiz tecrübenin muvaffak ol- müz.akcreler devam ediyor. 

s 

kU1 bir mcvkie d~Urdüğünil kaydet- Macnr Uıhtmn bıncik nnmz.edin Macar 
miştir. tacını taşınuş olan hanedanın meşru 

Şuşnig hükUmeti ltalya lle anlaşnuı varisinden ibaret olduğunu söylemiş ve 
siyasetini bozmrunak arzusunda ise de dcmiftir ki: 
1.ngiltere ile iyi mfuınsebcllerini mu- - Avusturya ile mUnasebeUerlmil 
bafaza azmindedir. Viyana ve Buda- mükemmeldir. !ki memll•ket arasında• 

pcştede Alnınnyanm dnhill siyaset üze- ki ticaret mübndclclerinin artması ın.. 
rinde müessir olmak içiÔ sarih bir mü- zınıdır. Avusturya ve Macaristnnın is-

dahalcsi his.5cdilmektedir. Diğer taraf- tildfilleri tam olmalıdır, zira bu mem· 
tnn Romnnyada Alıruınya demir muha- lcketl<?r daiınn kendi mukadderaUanns 
fazlar cemiyetini idame etmekte ve htikim olmuşlardır. 
Bulgaristruıda da emirlerini ""Berlinden Macnristruı büyük bir devletin Ma· 
telakki eden mühim bir faşist t~ek- caristnnda nnsyonal-sosyalist çalkantı• 

külUnil emri nltında bulundurmaktn- sı uyandırmnk için millüm miktardı 

dır. Viyana ve Budnpcştc memleket- parn sarfett.iğini biliyor. NnsyonaJ-sos. 
terinin bir Alman sömilrgesi haline ynllzm, Avusturya ve Macaristanın 
dUşmcmesi için ne icap ederse yap- en tehlikeli dilşmnnıdır. 

mnkta mutabıktırlar. Avusturyalılar Bu beyanatı ilk tnbında neşreden Vi· 
ve Macarlar B. Mussolininin bu dev- yana gazetesi diğer tabılarından bunu 
lctle.rin istiklıilini korumağa matuf olan çıkannıştır. Bunun hUkilmetin emrly• 
haric1 siynsctlnl takviye edeceğini Umit le yapılmış olması muhtemeldir. 

Nakliyat işçileri greve davet edildi 
Yirmi iki kişi yakalandı -·-·-·-Tokyo, 8 (A.A) - Nakliyat i şçileri birliğinin bir içtimaında 

bütün işçileri umumi greve davet eden bir karar sureti kabul 
edilmiştir. Gerek Tokyoda ve gerek ' Arda tramvay ve demir· 
yolları işçileri araaında grev hareketleri baı göstcrmi~tir. 22 kişi 
bu isle aJAkadar olarak tevkif edilmistir. 


